FAVIBC

PROGRAMA SEFORA
PRESENT I FUTUR
DE LES DONES
EN LA SOCIETAT
Dijous 22 de juny a les 10 h
Espai Francesca Bonnemaison. Oficina de les dones
de la Diputació de Barcelona. Sant Pere Més Baix 7,
08003 Barcelona

La FAVIBC, Federació d’Associacions de Veïns
d’Habitatge Social de Catalunya, compta amb més de
120 associacions per tot el territori català. Gairebé
tres dècades que li han permès consolidar-se com una
entitat de referència al món veïnal dels primers parcs
d’habitatge públic català. La FAVIBC treballa per enfortir
i renovar el teixit associatiu mitjançant el suport a les
associacions de veïns dels barris d’habitatge social, la
promoció del voluntariat i la participació comunitària,
incidint en els col·lectius més vulnerables: joventut,
infància, immigració, dones, tercera edat i persones sense
ocupació, entre altres. La Federació treballa en programes
socioeducatius impulsats per les Administracions: foment
del voluntariat, eines per a la cohesió i la inclusió social,
alfabetització digital com a mitjà per millorar i afavorir
la vinculació de les persones a la comunitat, foment del
civisme i de la participació de tots els col·lectius.

Des de la seva constitució, la FAVIBC ha treballat
en la línia de la responsabilitat social interna i externa
i ha incidit en les polítiques d’estimulació d’accions
positives en el foment de l’equitat i la igualtat de gènere.
La ràpida transformació de la societat pel que fa als
nous rols de les dones i dels homes, el nou paper de la
família, la diversitat cultural i l’aparició de nous eixos
de desigualtat, va comportar la necessitat d’establir un
pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. L’any
2008, es va posar en marxa el pla, consensuat a nivell
federatiu. Va néixer amb l’objectiu de ser un document
d’actuació per la FAVIBC en matèria d’igualtat, pel qual
dones i homes puguin participar en els diferents àmbits
de l’entitat sobre les mateixes bases d’igualtat. És per
això, que tots els projectes i accions dutes a terme per la
Federació es basen en sis criteris d’actuació:
1. Millores en matèria d’igualtat d’oportunitats i
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
2. Comunicació i llenguatge no sexista.
3. Implicació i responsabilitat social de l’entitat.
4. Igualtat en l’accés i la valoració dels llocs de treball.
5. Promoció de les dones en càrrecs de responsabilitat.
6. Prevenció de situacions d’assetjament sexual i moral.

SEFORA: present i futur de les dones a la societat

El programa SEFORA va néixer per donar resposta a la situació
del col·lectiu de dones dels barris d’habitatge social de Catalunya
i per potenciar la seva participació a la xarxa comunitària,
per mitjà de la seva capacitació social i l’eliminació de les
discriminacions per gènere. Es tracta d’un programa que, des
de l’especificitat i singularitat pròpia de las diferents realitats
dels barris d’habitatge social de Catalunya, tracta de donar
resposta a les necessitats de les dones dels territoris amb menys
recursos, per mitjà dels següents eixos:
• Suport a les actuacions dels territoris. En alguns dels barris
d’actuació ja es desenvolupen actuacions dirigides a les
dones i en benefici del treball per la igualtat. La FAVIBC
dona suport a aquestes actuacions i ampliarà les actuacions
en aquells que sigui necessari.
• Educació en els valors del respecte i la igualtat. Cal continuar
potenciant aquests valors, treballant amb els infants i els
joves per mitjà d’activitats on es parli d’aquests temes i se’ls
impregni de la cultura de la igualtat i el respecte. El treball
ha d’anar dirigit tant als homes com a les dones per igual.
• Formació i informació per l’accés als recursos socials
existents. Cal disposar dels coneixements i de les eines
necessàries, per saber quins són els recursos que hi ha a
l’entorn. També ampliar els coneixements en matèria
d’inserció social i laboral i difondre els nostres drets.
• Suport per a la creació de noves entitats. L’existència d’entitats
de dones és més necessària que mai. Cal organització i
coneixements per poder gestionar correctament una entitat,
i la Federació pot ajudar en aquestes tasques.
• Resolució de conflictes derivats de la discriminació de
gènere. Cal resoldre els conflictes i després fer l’anàlisi i la
prevenció pel futur. En aquest eix, es treballa com afrontarlos i superar-los des de la conversa i el respecte, com a eines
bàsiques.
• Assessorament a les entitats veïnals en la millora de les
seves polítiques d’igualtat de gènere. El pla d’igualtat
d’oportunitats de la Federació és a disposició de totes les
seves entitats per arribar a aconseguir una comunitat
igualitària, democràtica i solidària.

PROGRAMA DE LA JORNADA
PRESENT I FUTUR DE LES DONES
DELS BARRIS D’HABITATGE SOCIAL
DIJOUS 22 DE JUNY DE 2017
10.15
Recepció a l’espai Francesca Bonnemaison (Oficina de les Dones de la
Diputació de Barcelona). Carrer Sant Pere Més Baix 7, Barcelona (al
costat del Palau de la Música).
10:30
Benvinguda a càrrec del Sr. Albert Arnau i Pacheco, President de la
FAVIBC i de la Sra. Marta Jové i Sentelles, Coordinadora territorial de
l’Institut Català de les Dones a Barcelona. Presentació del programa
SEFORA de la FAVIBC: Present i futur de les dones en la societat.
10:45
Ponència: Les dones en el moviment associatiu. Mònica Canals, Tècnica
de projectes socioeducatius de la FAVIBC a Girona. Presenta el Sr.
Antoni Vidal, director de la FAVIBC.
11:15
Lliurament de premis del concurs de microrelats “Les dones i els
barris” a càrrec de Guida Obrador (Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària); Marta Jové (Institut Català de les Dones); Elena
Lledós (Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona). Presenta el Sr. Enrique Nieto, Vicepresident de la FAVIBC.
12:00
Pausa cafè i mostres dels treballs dels grups de dones. Intercanvi
d’experiències i d’informació d’associacions, photocall, etc.
13:00
Cloenda a càrrec de Sílvia Casola i Salvatella, Assessora tècnica
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
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