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La realitat mostra que encara hi ha una situació alarmant i
complexa: persones que han vist minvar els ingressos, els
aturats de llarga durada, la gent gran, els joves, les dones
en situacions complexes, les famílies (monoparentals,
nombroses...), les persones amb discapacitat o estan en
situació de dependència i per descomptat, els qui en tenen
cura. Ciutadans amb nom i cognoms, amb projectes de vida
marcats en moltes ocasions per les dificultats del dia a dia.
El Projecte Integral de la FAVIBC continua per la línia
marcada els altres anys, però amb la visió de les noves
realitats i necessitats que sorgeixen any rere any i adaptant
les metodologies de treball i actualitzant formats
d'actuació. S’ha de seguir oferint un servei de qualitat als
col·lectius més necessitats i respondre a un principi de
justícia i equitat, plenament coherent amb la funció social
de la Federació.
La FAVIBC i les entitats veïnals, porten anys treballant per
la dignificació dels barris d’habitatge social reivindicant, en
tot moment, més benestar social pels seus veïns i veïnes. El
projecte Integral de la FAVIBC té un compromís
irrenunciable: que tots els veïns i totes les veïnes, tinguin
una llar digna, accessible, de qualitat, en un entorn
sostenible i amb una qualitat de vida satisfactòria.
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El Pla d’Actuació 2016, s’articula
sobre unes línies d’actuació davant
l'exclusió social i els temes de
l’habitatge, basats en l'experiència
d'altres anys.
La suma de tots dos factors,
habitatge i social, ha de donar el
resultat complert per arribar al
benestar desitjat.
Però també s’han de recolzar les
entitats veïnals en el seu dia a dia i
difondre la seva tasca, tant per
mitjà dels canals de comunicació
tradicionals com pels digitals, amb
la finalitat de promoure i fer visibles
el gran treball que fan als barris.
La Federació acompanyarà en tot el
camí a les AV i a les persones per
millorar el seu benestar, i seguirà
potenciant el treball en xarxa amb
les entitats, les administracions i els
agents socials presents als barris.

Pla d’actuació 2016

3

HABITATGE
Dintre d’aquesta àrea, es desenvoluparan una sèrie d’actuacions que estaran
organitzades segons la seva finalitat, per optimitzar recursos i assolir un alt
grau d’eficiència, però totes elles s’englobaran en una proposta de projecte
complet.
Els objectius seran:

• Enfortir els mecanismes de coordinació i cooperació entre els diferents
agents socials i les seves polítiques d’habitatge.
• Prevenir l’aparició de conflictes als espais comuns dels barris,
potenciant les AV com a agents actius en la coresponsabilitat social i
referents del barri.
• Fomentar conductes cíviques i impulsar accions comunitàries en els
barris d’actuació.
• Informar de la ITE. Què és i passes a seguir per fer-la.
• Conscienciar als propietaris de la importància de la cura dels espais
comuns dels edificis i el compliment de les seves obligacions.

La FAVIBC, en conjunt amb les
entitats veïnals, preveu treballar en
l’àmbit de la convivència, gestió de
les comunitats de propietaris i
resolució de conflictes.
També s’incidirà en aspectes
esencials:
habitabilitat,
accessibilitat, Inspecció Tècnica
d’Edificis,
(ITE)
i
eficiència
energètica.
Desde la FAVIBC es treballarà per
resoldre les problemàtiques que
afecten
cada
barri,
siguin
d’habitatge estrictament, o de
relacions entre els seus veïns:
Intermediació, reivindi-cació davant
les administracions públiques,
solidaritat amb els veïns i veïnes
més afectats per la crisi,
recolzament davant desnonaments,
acompanyament, assessorament,
derivació, etc.
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PROJECTES
Un projecte social, sorgeix com una resposta davant els problemes
que afecten als ciutadans i ciutadanes, problemes que provoquen
una escletxa entre les persones i accentuen les diferències, ja sigui
per aspectes econòmics, d’estudis, de gènere, culturals o religiosos.
Per aconseguir les fites marcades en la creació d’un projecte, la
FAVIBC es basarà en una sèrie de principis bàsics:
• Participació activa dels usuaris i usuàries.
• Èmfasi en l’equitat i la igualtat de gènere.
• Coparticipació amb l’administració pública.
• Sostenibilitat en el temps.
• Respecte a la diversitat pluricultural i multilingüe.
• Avaluable.
La FAVIBC durant el 2016, seguirà impulsant projectes amb
objectius clars:
a) Criticar i lluitar contra les pràctiques sexistes i racistes que
dificultin la convivència.
b) Defensar emfàticament el pluralisme ideològic i cultural.
c) Afirmar les idees de democràcia i participació.
d) Enfortir el treball en equip i a escala a nivell micro.
e) Impulsar activitats originals.
f) Promoure models d'autogestió.
g) Dignificar la qualitat de vida de la població.
h) Escoltar i fer tot el possible per implementar els projectes que
proposin les AV i les seves entitats col·laboradores.

Les actuacions s’emmarcaran en tres àrees:
Civisme.net: Es podran trobar totes aquelles
iniciatives dirigides als col·lectius en risc
d’exclusió social, com el projecte per a dones
SEFORA, Jov@ctiva’t, Foment del Voluntariat
i tallers i actuacions concretes que es
considerin necessàries.
Noves eines. Noves Persones: Es potenciarà i
donarà suport a les entitats veïnals per tal
que segueixin desenvolupant la seva tasca i
millorar el texit associatiu: El projecte SAI, El
Barri i +, i Foment del Civisme, són un
exemple d’actuacions adreçades a aquesta
àrea.
Programa Òmnia: La FAVIBC, gestionarà 28
punts repartits per la geografaia catalana, fet
que permetrà continuar el treball d’acostar
les noves tecnologies a la ciutadania i evitar
la bretxa tecnològica. Per la FAVIBC, és molt
més que un recurs tecnològic, és una eina de
transformació social.
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GESTIÓ I ENTITATS
Des de la Federació, amb la seva executiva així com l’equip tècnic, es
pretén enfortir la part de suport , acompanyament i assessorament
de les AV federades.
El pla d’actuació 2016 preveu una sèrie d’actuacions que millorin la
capacitació i empoderament de les entitats veïnals en matèria
d’assessorament de les comunitats de veïnatge:

• Acompanyament i Assessorament per la presentació i justificació
de projectes que puguin ser subvencionables per la convocatòria
2016.
• Formació de mediació i gestió comunitària.
• Acompanyament en les relacions amb les administracions
públiques.
La Federació voldria reprendre les comissions de treball, partint del
concepte de la coresponsabilitat en els temes que afecten a la nostra
societat, comissions destinades a tractar temes puntuals des dels
diferents àmbits i agents que es veuen involucrats: Comissió de la
Renda Mínima d’Inserció; Comissió de seguiment del Pla Director d’
Obres Renovat (PDOR) i Rehabilitació; Comissió mixta de seguiment
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i INCASÒL; Taula del
Voluntariat. A més de les comissions de dones, joves, persones grans,
i d’altres que poden plantejar les pròpies AV.

Les entitats veïnals es troben, en un moment
crucial. Hi ha un envelliment del seus
membres, que pot implicar una pèrdua de
referents.
Per evitar aquest fet, que pot comportar la
destrucció i pèrdua d’aquest teixit
associatiu,
és
necessari
emprendre
processos de relleu i de regeneració.
La Federació treballarà per resoldre aquest
greu problema, donant tot el recolzament
que calgui.
Seguint el treball d’altres anys, la FAVIBC
donarà suport i acompanyarà les entitats
veïnals en les relacions amb les
administracions públiques, sigui per
aconseguir convenis de col·laboració,
reivindicar millores pel barri, i treballar
conjuntament de manera efectiva amb els
altres serveis del territori.
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COMUNICACIÓ
Pla de comunicació i difusió de la FAVIBC 2016

• Implementació del nou logo de la FAVIBC i integració en la
papereria, documentació, web, senyalística externa de les AV i de
la FAVIBC, etc.
• Nou espai web, amb un disseny més actual i atent a les necessitats
dels federats. Un espai on trobar la informació necessària de
subvencions i ajudes de les administracions a les entitats i d’acord
amb la llei de transparència.
• Més freqüència de publicació de la revista VIU ELS BARRIS, bé en
format paper o digital. Actualment es publica un número anual i
l’objectiu serà augmentar aquest nombre. Per fer-ho possible serà
necessària una major implicació i col·laboració de les associacions
de veïns.
• Edició d’un vídeo promocional de la FAVIBC, fent protagonistes
les persones que treballen de manera voluntària a les
Associacions de Veïns, dels projectes i programes que es
desenvolupen al territori, de les fites que s’han aconseguit en els
últims 25 anys i de les carències que encara resten per resoldre.
El vídeo contindrà entrevistes a presidents i membre de les AV,
imatges dels barris, testimoni dels veïns i dels tècnics que
treballen, etc.
Tot consensuat amb la junta executiva de la FAVIBC.
• Presència en mitjans de comunicació, tant digital com tradicional,
en els medis locals i generals.

Durant el 2016, la FAVIBC unificarà tota la
seva imatge corporativa i ampliarà la seva
difusió i els seus canals de comunicació,
amb una sèrie d’actuacions que milloraran
tant la presència a la xarxa con la relació
entre els federats.
A més es pretén recollir totes les
publicacions i materials de divulgació que es
fan a les associacions de veïns per tal de
difondre-les des dels mitjans de la
Federació, i així fer promoció arreu de
Catalunya: exposicions, revistes, fotografies
d’activitats, calendari popular, i aquelles
que cada associació consideri adient de
publicitar.
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