
 

Assemblea General de la FAVIBC any 2021 

Data: 8 d’octubre del 2021 

Hora: 11h 

Lloc: Seu social de la FAVIBC 

C/ Brasil 2-4, Sabadell 

ORDRE DEL DIA 

1.Aprovació de l'acta de l'Assemblea 2020. 

2.Situació actual de la Federació 

Comptes de la FAVIBC 

• Pressupost 2021 

• Comptes 2020 

3.Situació de la Masia 

4.Reunió amb la Consellera de Drets Socials 

5.Memòria Activitats 2020 

6.Proposta activitats 2021 

7.Funcionament espai tecnològic al Local Social de la Federació. Possibilitat d’inauguració. 

8.Altres temes 

 

 



 

Inici de l’Assemblea: 

El President, el Sr. Albert Arnau, dòna la benvinguda a les entitats assistents. S’explica i s’informa 

que la reunió s’ha realitzat de manera telemàtica per complir amb les indicacions donades pel 

Departament de Salut. Es va informar d’aquest fet per la pàgina web i pels altres canals 

informatius que disposa la FAVIBC amb els seus federats (e-mail, WhatsApp). Un cop informats 

tothom de quin serà el funcionament de l’assembles i de llegir l’ordre del dia, es passa a iniciar 

l’assemblea. En aquest 2021, s’ha tingut que retardar l’assemblea degut als protocols que venien 

marcats pel Departament de Salut. 

Es llegeix l’acta de l’Assemblea de l’any 2020. S’aprova. 

Situació actual de la Federació 

Comptes de la FAVIBC 

• Comptes 2020 

• Pressupost 2021 

Es presenten els comptes de l’any 2020. Es comenten les dificultats que han passat les diferents 

AV en l’any 2020 i com han vist reduïts els seus ingressos en referència a les subvencions. La 

FAVIBC, al 2020, va poder mantenir el mateix nivell. 

En l’aspecte del pressupost de l’any 2021, moltes AV ens ha tramés que ni tan sols s’han 

presentat a les subvencions, sobre tot a les de la Generalitat, per la dificultat que preveuen de 

poder justificar, així com els obstacles que es troben. Ens han informat que cada cop, és més 

difícil el poder fer al seva feina. 

Per la FAVIBC, ha estat un any molt complicat. Des de Madrid, es van haver de pagar els diners 

de la subvenció del IRPF de l’any 2016. Aquest tràmit, iniciat ja fa anys, finalment ha estat resolt 

amb el pagament i el retorn de la subvenció, més el càrrecs corresponents.  

Això ha suposat un cop molt fort a la situació financera de la FAVIBC, provocant tensions a la 

tresoreria. La previsió per aquest 2021, segueix sent complexa. S’han pogut mantenir les 

subvencions, tot i que hi hagut una rebaixa en la partida de la subvenció provinent del IRPF. En 

aquest 2021, les subvencions s’estan cobrant tard. Aquest fet implica una incertesa i una 

inseguretat, però es calcula que es podrà fer front als pagaments, amb dificultats. 



Es validen els comptes de l’any 2020 i el pressupost del 2021. 

Situació de la Masia 

Hi ha hagut dos compradors interessats. Lamentablement, per situacions externes (una d’elles 

va ser la impossibilitat de construir un heliport), va tirar enrere la venta. Es segueix buscant 

comprador, però és una actiu molt complicat de poder vendre. Es planteja la possibilitat de 

parlar amb alguna Administració pública, per veure la possibilitat de que sigui adquirida per ella. 

Reunió amb la Consellera de Drets Socials 

El passat 27 de juliol, es va mantenir una reunió amb la nova consellera del Departament de 

Drets Socials, la Sr. Violant Cervera. En aquesta reunió, on també van participar el Sr. Carles Sala, 

Secretari d'Habitatge i Inclusió Social i la Sra. Cesca Domènech i Ruera, Directora general d'Acció 

Cívica i Comunitària, es va poder exposar la situació dels barris d’habitatge social de Catalunya 

federats a la FAVIBC (convivència, població envellida, situacions de risc d’exclusió social, etc.). 

La reunió va ser molt positiva i es va plantejar de poder tornar-se a reunir de nou, així com 

realitzar alguna visita a un dels barris federats. També, des de la pròpia Consellera, es va 

convidar a la FAVIBC a desenvolupar un nou projecte als barris d’habitatge social de Catalunya. 

Memòria Activitats 2020 

A la memòria del 2020, és recull la gran dificultat viscuda per la pandèmia, així com el poder 

d’adaptabilitat de moltes de les AV, convertint-se en la primera porta on trucar per demanar 

ajuda. La FAVIBC, va col·laborar en el tema de les mascaretes per mitjà de les impressores 3D, 

així com informant i assessorant a les AV, ja fos per telèfon, e-mail o per la pàgina web. També 

es van exposar les accions desenvolupades per les tècniques i tècnics territorials de la FAVIBC, 

destacant la feina feta amb la gent gran. La gran majoria d’activitats, es van haver de passar a 

format telemàtic. Alguns grups de persones van poder seguir aquest model, però d’altres, sobre 

tot la gent gran, es van quedar arraconats. Cap a l’estiu, amb la flexibilitat de les restriccions, es 

van poder fer algunes activitats en grup i a l’aire lliure. Els grans beneficiaris d’aquesta novetat, 

van ser les persones grans. Es valida la memòria 

 

 

 

 



Proposta activitats 2021 

En aquest 2021, moltes de les activitats de l’any 2020, tindran continuïtat, tot i que s’està 

recuperant la presencialitat als barris, fet de vital importància per tornar a reactivar tot el 

moviment sociocomunitari dels nostres barris. Dels resultats de les activitats de l’any 2020, es 

va extreure una conclusió: Als nostres barris hi ha molta gent gran que necessita un suport més 

proper, més personalitzat. D’aquesta necessitat, així com de la demanda per part de la 

consellera, va néixer la idea de confeccionar un projecte per la gent gran. “La FAVIBC ajuda” 

(nom provisional). Aquest projecte, orientat per persones majors de 55 anys, té om objectiu 

principal el de mitigar l’impacte de la pandèmia i resoldre deficiències socials detectades en 

aquest col·lectiu. La proposta, vol oferir un servei personalitzat, proper i humà, ajudant a fer 

tràmits telemàtics o detectar deficiències, ja sigui a nivell personal o estructural en els blocs, 

però allunyat del concepte de formació i més orientat a nivell assistencial i d’acompanyament. 

Ara mateix, el projecte es troba en estat “embrionari” i s’estan estudiants els territoris on poder 

desenvolupar. En l’actualitat, hi ha una proposta de 16 barris.  

L’actuació SEFORA, es desenvoluparà al mes de desembre. 

En aquest punt, el Sr. Joan Riera, va comentar la possibilitat de poder mantenir una reunió amb 

l’alcalde de Sallent, per poder concretar accions conjuntes al barri de Verge de Fussimanya, 

aconseguint així una major optimització de recursos. 

Es proposa realitzar l’assemblea general de la FAVIBC el proper mes de març de l’any 2022. 

S’aprova la proposta 

Es valida la proposta d’actuacions, així com la realització de l’assemblea en el mes de març 

 

 

 

 

 

 

 



Funcionament espai tecnològic al Local Social de la Federació. Possibilitat d’inauguració. 

Des de fa un any, la FAVIBC disposa d’un espai tecnològic al barri d’Arraona, de Sabadell. Aquest 

espai, té com a finalitat apropar les noves tecnologies, així com els aparells tecnològics poc 

habituals i de difícil accés per les persones dels nostres barris (impressores 3D, robòtica 

educativa, ulleres de realitat augmentada, etc.) als veïns i veïnes dels nostres barris. Aquest 

recurs, que també ofereix píndoles formatives, així com suport a les AV, ha desenvolupat 

diferents accions, entre elles una amb el Club de futbol sala Amics del Pou, que ha repercutit en 

guanyar uns distinció per part de l’Ajuntament de Sabadell, en l’ús de les xarxes socials. 

Es proposa la possibilitat de realitzar una inauguració el proper mes de març de l’any 2022, 

coincidint amb l’assemblea general de la FAVIBC, per així poder fer que molts dels federats 

coneguin aquesta punt. Es planteja la possibilita de convidar a algun càrrec polític. 

Altres temes 

Sense res més a dir, es tanca la reunió de la Junta de la FAVIBC 

Sabadell, 8 d’octubre del 2021 

Albert Arnau Pacheco, president Enrique Nieto Peñas, secretari 




