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PLA D’ACTUACIÓ FAVIBC 2022 

Durant el 2021, les entitats veïnals amb el suport de la FAVIBC, han 

treballat per ajudar i assegurar que la qualitat de vida dels barris fos 

cada cop millor, procurant donar resposta a les demandes i necessitats, 

tot i seguir patint les restriccions de la Covid-19.  Aquesta tasca, s’ha 

vist afectada pel que s’ha viscut, i ha tingut un empitjorament a finals 

del 2021 i en aquest inici del 2022.  

L’any 2021 ens va deixar sensacions contradictòries, podent recuperar 

part de la tan enyorada normalitat, amb activitats grupals i moments de 

recuperació d’espais comuns, però també amb la sensació que serà 

molt més complexa poder superar aquest sotrac i que em de seguir 

amb la guàrdia alta. Finals del 2021 va demostrar que el virus pot mutar 

i adaptar-se, calent mantenir unes mesures bàsiques de seguretat. I la 

pujada de la llum, així com d’altres subministraments, han dificultat 

encara més la recuperació de les famílies de classe mitja i posat en 

seriosa dificultat a tots aquells col·lectius que es troben en risc 

d’exclusió social.   

Ens hem trobat en que la població dels barris, han vist com cada cop 

tenen més dificultats per poder pagar subministres o poder emplenar 

de menjar el cistell de la compra. L’impacte de la pèrdua de feina ha 

estat molt més sever en aquest barris, implicant que moltes de les 

famílies que hi viuen en ells, hagin vist dificultats , tot i la pujada tímida 

del ingrés mínim vital, doncs no es suficient per sortir del risc de 

pobresa existent a Catalunya, que supera el 20%. La FAVIBC, ha hagut 

d’adaptar les activitats i la seva metodologia per poder desenvolupar 

les diverses activitats, i gràcies a l’ús de les noves tecnologies, se n’ha 

pogut desenvolupar gran part. D’altres però, com la Jornada SEFORA, 

es va haver d’anular degut a l’augment dels contagis de finals d’any, fet 

que va implicar modificar i adequar tota la nostra feina. 

El pla integral de la FAVIBC, sempre ha estat dissenyat per actuar als 

barris d’habitatge social de Catalunya, de manera presencial, amb la 

col·laboració i la implicació de les mateixes entitats veïnals federades i 

amb el treball en xarxa amb la resta d’agents socials i els serveis de 

l’Administració. Es per això que, el pla d’actuació previst pel 2022, atès 

que moltes de les restriccions han estat reduïdes (com per exemple el 

número de participants) recuperarà el ritme perdut en els anys anteriors 

amb actuacions adaptades a la nova situació, com per exemple 

l’augment i la necessitat d’un coneixement bàsic en l’ús de les noves 

tecnologies o activitats de suport i acompanyament per les persones 

grans dels nostres barris. 



Pàg. 3 
 

 

PROCESSOS COMUNITARIS I VOLUNTARIAT 

Per aquest 2022, la FAVIBC vol seguir amb la seva tasca de suport a les entitats 

veïnals. L’objectiu és aconseguir que les AV siguin autosuficients i coneguin els 

recursos disponibles per desenvolupar la seva tasca. Per aconseguir-ho, volem 

potenciar, per mitjà de les activitats, a les entitats veïnals com a referents en el 

moviment associatiu, possibilitant que adquireixin aptituds i recursos i potenciant 

el treball en xarxa amb la resta de serveis presents al territori. 

La FAVIBC també actuarà de manera directa amb les persones del barri, 

especialment els col·lectius en risc d’exclusió social, així com amb les reunions 

amb l’administració pública per aturar la situació dels barris federats, tant a nivell 

social com urbanístic.  Amb aquest binomi de treball, la FAVIBC, per mitjà de la 

intervenció comunitària, vol millorar la qualitat de vida de la comunitat, del barri i 

de les persones que hi viuen i es troben a diari.  
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Per poder dur a terme aquest objectiu, la FAVIBC vol portar a terme les següents 

actuacions, distribuïdes per àmbits: 

Àmbit d’ús de les noves tecnologies 

Òmnia 

Espai Taller 

Àmbit Habitatge 

Conveni amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya 

Formació i suport a les entitats veïnals 

Àmbit comunitari 

Foment del civisme 

Projecte FAVIBC Ajuda 

Sefora 

Calendari Popular i Activitats Esportives 

Àmbit de Comunicació i Difusió 

El Pla integral de la FAVIBC ha de servir per combatre l’exclusió social als barris, 

crear i potenciar les xarxes sociocomunitàries, impulsar iniciatives adaptades a 

les necessitats dels territoris i fer partícips a totes les persones dels barris 

d’habitatge social de Catalunya per mitjà d’unes entitats veïnals preparades i 

representatives del territori, aconseguint d’aquesta manera una Federació forta 

que pugui ajudar i donar suport a les AV i superar les conseqüències  que la 

Covid-19 ha deixat als nostres barris. 

ÀMBIT D’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

ÒMNIA 

La FAVIBC té una pròrroga fins al 2024 per la gestió dels 28 punts Òmnia dels 

barris d’habitatge social. En aquest 2022, sense restriccions en el número de 

participants, s’espera desenvolupar les activitats relacionades amb l’ús de les 

noves tecnologies i treballar per evitar la bretxa digital. Per la FAVIBC, el recurs 

de l’Òmnia és una actuació comunitària, que a més a més de cobrir les 
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mancances en el camp digital, també desenvoluparà activitats comunitàries com 

tallers de fotografia o passejades per l’entorn i sortides grupals.  

ESPAI TALLER 

En aquest 2021, l’Espai Taller s’ha reafirmat com un recurs bàsic al barri 

d’Arraona-Merinals de Sabadell. A més d’apropar les noves tecnologies a la gent 

del barri, també ha facilitat un espai on poder tenir contacte amb dispositius que 

no són habituals del nostre dia a dia, com les impressores 3D, les ulleres de 

realitat augmentada i drons. Per aquest 2022, es vol continuar per aquest camí, 

a la vegada que es vol tornar a recuperar el treball conjunt amb IES i col·legis de 

primària, que es va viure interromput per la Covid-19. 

 

 

ÀMBIT HABITATGE 

CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 

Durant 2022, la FAVIBC continuarà treballant en col·laboració amb l’Agència de 

l’habitatge per poder promocionar un barris dignes i uns habitatges al nivell que 

es mereixen els veïns i veïnes dels barris federats de la FAVIBC. 
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FORMACIÓ I SUPORT A LES ENTITATS VEÏNALS 

La FAVIBC, acompanyarà i assessorarà a les entitats veïnals en diferents temes, 

per mitjà de tallers, xerrades i formacions. Es potenciarà que les AV puguin 

presentar-se a diferents subvencions, així com coneguin amb la major brevetat 

possible, les ajudes destinades a les Comunitats de propietaris per poder portar 

a terme les obres de rehabilitació i/o millora dels seus blocs. 

 

 

ÀMBIT COMUNITARI 

FOMENT DEL CIVISME 

La FAVIBC, desenvoluparà un paquet d’activitats en aquest 2022, dirigit les 

famílies que es troben en risc d’exclusió social, que s'allunyen dels sistemes 

econòmic, social i cultural i perden el sentit de pertinença al territori, la motivació, 

l'autoestima, la identitat cultural i el valor de la participació social i que han patit i 

segueixen patint els efectes de la pandèmia i les seves posteriors 

conseqüències, agreujades per la situació actual. Les activitats seran de diferent 

tipus, procurant respondre a les demandes i als diferents grups objecte de les 

activitats. 
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PROJECTE FAVIBC AJUDA 

L’objectiu principal d’aquest projecte pel 2022, és mitigar l’impacte de la 

pandèmia i resoldre les deficiències socials provocades especialment en les 

persones majors de 55 anys: ASSISTÈNCIA, SUPORT DIGITAL I FORMACIÓ. 

La intervenció es durà a terme durant tot l'any, per mitja de reunions periòdiques 

amb els sectors implicats, per avaluar les actuacions adaptades tant a les 

necessitats del programa com a unes altres circumstancies que puguin 

aparèixer. Es buscarà que les vies de comunicació siguin el més pròximes i 

accessibles possible, per assolir l'efectivitat del servei donat. 

SEFORA 

El projecte SEFORA, es portarà a terme en aquest 2022 en diferents municipis, 

amb l’objectiu de garantir l’empoderament de les dones, i la seva participació  en 

termes d' igualtat i equitat. La finalitat és corregir les desigualtats socials i les 

situacions discriminatòries, tan en les directes com indirectes. La base de 

l’actuació, serà el suport integral (emocional i presencial) a les dones, oferint un 

acompanyament social i comunitari en el procés, facilitant l’empoderament per 

promoure canvis en la seva situació personal i generant i consolidant xarxes de 

suport en el seu entorn, tan social com familiar. S’organitzarà la IV Trobada 

SEFORA, que tindrà lloc a Barcelona. Aquest acte, seguirà potenciant la igualtat 

de drets i d’oportunitats i culminarà amb el lliurament dels premis del concurs de 

relats breus Les dones i els barris. 

CALENDARI POPULAR I ACTIVITATS ESPORTIVES 

Les activitats del calendari popular, com Sant Jordi, la Castanyada o Nadal, són 

espais de trobada on els veïns i veïnes poden enfortir vincles i potenciar el 

sentiment de pertinença al barri. En aquest 2022, on no hi ha restriccions per 

activitats al aire lliure, es vol recuperar aquest espais, capitals per la comunitat i 

moments on les entitats veïnals poden donar a conèixer tota la feina que 

desenvolupen. També, i per mitjà de les col·laboracions amb les entitats 

esportives, es seguirà potenciant la pràctica esportiva, doncs la hàbit esportiu, a 

més a més d’aportar un beneficis a la salut, també potencia valor com el 

respecte, el treball en equip i la col·laboració entre participants des d’una 

perspectiva d’igualtat i equitat. 

ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

La FAVIBC, sempre en coordinació amb les entitats veïnals i l’administració, vol 

incidir en la creació d’escenaris que facilitin el retrobament de les persones del 

barri i  recuperació de les seves relacions socials, a més de reactivar l’assistència 

a les associacions, als casals, als espais públics per continuar el 

desenvolupament de les activitats que van deixar durant el confinament. 
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Volem ampliar els territoris d’actuació; donar més visibilitat tant al treball federatiu 

com als programes que s’impulsen a les associacions de veïns i cercar nous 

recursos en coordinació amb les altres entitats dels barris i dels municipis. 

Aquesta proposta a nivell federatiu, es farà per mitjà d’Actes Trobades, 

Assemblees i Jornades de reflexió i opinió. 

La proposta per aquest 2022, és la de recuperar i poder portar a terme les 

següents actuacions que no es van poder dur a terme, degut a les restriccions. 

Creiem que seran bàsiques per poder donar a conèixer de quina maner pot 

ajudar la FAVIBC als seus federats i saber, de primera ma, quines són les 

necessitats de les entitats federades. 

TROBADES OBERTES AMB LA RESTA D’AGENTS SOCIALS 

DEL TERRITORI 

Reunions de coordinació entre els diferents agents socials del territori. Aquestes 

reunions inclouen  tant administracions públiques (Ajuntaments, Agencia de 

l’Habitatge de Catalunya, DGACC, etc.) com altres entitats del territori, com la 

Fundació Onada de Tarragona. Per aquest 2022, estan panificades, a falta de 

concretar els dies, unes visites als barris de la FAVIBC per part de la consellera 

del Departament de Drets Socials. 

XERRADES INFORMATIVES 

Les trobades entre les diferents AV en espais informals, per poder parlar dels 

dubtes i del propi futur de les AV. En aquests espais també es parlarien de 

subvencions, justificacions i ajudes existents per les AV. En aquest espais, també 

s’oferiran, a aquelles entitats que ho demanin, tallers per aprofitar les noves 

tecnologies i facilitar a les entitats veïnals el seu dia a dia, sobretot aspectes 

informàtics o en l’ús de diferents plataformes per portar la comptabilitat o una 

bona base de dades. També s’oferiran tallers d’introducció al món del 3D com a 

reclam per atreure gent. 
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VIU ELS BARRIS: TROBADES TERRITORIALS A GIRONA, 

LLEIDA I TARRAGONA. DESEMBRE -  2022 

La FAVIBC, vol apropor la seva feina i poder-la explicar-la a la immensa majoria 

dels seus federats. És per això que l’any 2022 es realitzaran Trobades Territorials 

que  ajudin  la descentralització de la Federació i facilitin que tothom hi pugui 

disposar d’un espai d’opinió.  En aquests actes, on s’espera que puguin assistir 

de 50 a 100 persones, també s’aprofitarà per projectar el documental Vius els 

Barris i difondre el llibre La FAVIBC i les Associacions de Veïns, així com 

conferències de persones relacionades amb el moviment veïnal. Als 

esdeveniments esperem l’assistència dels representants institucionals i del món 

social de cada un dels territoris, A totes i tots els assistents, se’ls entregarà el 

material divulgatiu i marxandatge. 

La FAVIBC treballa en una publicació amb les dades i activitats de les entitats 

veïnals amb un recull fotogràfic actualitzat de cada AV. Per tal de fer-ho possible 

ja s’estan programant xerrades i materials de suport com el documental i el llibre 

La FAVIBC i les associacions de Veïns i Veïnes. En aquestes accions volem 

comptar amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els seus tècnics  

i el gran arxiu documental sobre la història dels barris d’habitatge social. 

Espais previstos pel desenvolupament de les trobades. Girona: Centre Cívic Ter; 

Tarragona: Casal Cívic Tarragona Camp Clar; Lleida: Casal Cívic Lleida Joan 

Carles  

ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVIBC. MARÇ 2022 

L’Assemblea General de la FAVIBC, on es reuneixen un cop l’any els i les 

representants de totes les entitats membres, és el màxim òrgan de decisió de la 

institució. En aquesta Assemblea, també es posen en coneixement dels 

assistents els comptes anuals de la Federació, la memòria de l’any anterior i el 

pla d’actuació d’enguany. En l’Assemblea General, també participen de manera 

activa les entitats posant en comú opinions, la situació dels barris que 

representen i les seves necessitats. En aquesta Assemblea General, 

s’explicaran els actes desenvolupats durant l’any 2021, quina és la valoració que 

fa la Federació i quins són els camins que es volen seguir. L’Assemblea 2022 se 

celebrarà al Local Social de la FAVIBC a Sabadell. 

CAMPANYA PER A LA CAPTACIÓ DE VOLUNTARIS I 

VOLUNTÀRIES A LES AV: GENT DEL BARRI, GENT 

VOLUNTÀRIA. GENER 2021-DESEMBRE 2023 

Les entitats veïnals es troben com la gran majoria d’entitats del tercer sector, en 

un procés d’envelliment del seus membres i de pèrdua de referents. Per evitar 

que aquest estat comporti la destrucció i pèrdua del teixit associatiu és necessari 
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emprendre processos de relleu i de regeneració. La implicació de la comunitat 

permet treballar la inclusió en un sentit ampli i de responsabilitat en les 

problemàtiques dels barris, exercint el dret dels veïns i veïnes de participar de 

manera activa en el disseny i l'aplicació de mesures que millorin el seu entorn 

social. Per assolir aquest objectiu, la FAVIBC vol realitzar un banc de recursos 

tipogràfics (revistes, díptics, etc.) per comunicar a les entitats, escoles, instituts, 

del barri i de la ciutat l’existència i el treball de les associacions de veïns i la 

possibilitat de formar-hi part per desenvolupar actuacions, activitats, voluntariats, 

pràctiques d’educació social, de monitoratge en el lleure, etc.  

Les associacions necessiten voluntaris per desenvolupar projectes concrets que 

impactin no només en el teixit associatiu, sinó també en les persones del barri. 

S’ha de rejovenir l’equip humà per assegurar la continuïtat de les entitats socials 

més properes, les del mateix barri, i aquesta campanya vol incidir en els centres 

d’ensenyament per sensibilitzar els més joves que poden ajudar i aportar els 

seus coneixements en el món social de base. Per aquesta campanya es produirà 

material de difusió especialment atractiu pels més joves: volants, infografies, 

samarretes, pòsters, díptics, adhesius, gorres, etc. 
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CARTA SERVEIS DE LA FEDERACIÓ 

 

1. Àrea Administrativa 

a. Assessorament en la gestió de convenis en vigor amb 

l’administració. 

b. Gestió d’entitats. 

c. Informació ITE. 

 

2. Àrea Informàtica 

a. Assessorament  d’equipaments i sistemes. 

b. Gestió i implantació de noves tecnologies, certificats i xarxes. 

 

 

3. Àrea Social  

a. Coordinació, informació i assessorament  de l'entitat i en l'àmbit 

de l'associacionisme veïnal. 

b. Assessorament en projectes dependents de l’administració 

(Òmnia/Agència de l’Habitatge, Joventut, d’altres).  

c. Creació de nous projectes, amb subvenció externa o sense.  

d. Programació  d'activitats per a diferents col·lectius, actuacions 

d'esbarjo, d'entreteniment i  activitats lúdiques o culturals 

adreçades als usuaris.  

e. Préstec o cessió de material divers: equip de projecció, 

digitalitzadores, tabletes... 

 

4. Àrea de comunicació 

a. Eines per a la millora de la comunicació interna i externa de 

l’associació. 

b. Ús de les xarxes i aplicatius via internet per a la promoció de 

l’associació i difusió de les activitats, reunions, tallers, etc. 

c. Facilitar serveis d’edició i reprografia digital per a documentació, 

díptics, fulletons, etc. 

d. Organització i desenvolupament de tallers formatius a mida per a 

la implantació i millora de la comunicació digital. 

 

5. Àrea Formativa 

a. Eines per millorar informació, assessorament i protecció als 

consumidors i usuaris en l'àmbit d'habitatge i altres qüestions 

relacionades. 

b. Formació bàsica en  mediacions comunitàries a comunitats de 

veïns. 

c. Implantació de nous procediments per millorar la convivència. 


