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 La FAVIBC treballa des de fa 30 anys pels i amb els veïns i veïnes dels 
barris d’habitatge social. Les conseqüències de la crisi, ja no només econòmica 
sinó política i social, segueixen afectant de manera ferotge els nostres barris, i 
si podem fer front és gràcies al treball que fan les entitats que coneixen, viuen 
i conviuen amb el barri. Les associacions de veïns i veïnes recullen de manera 
diària els dubtes i malestar de les persones. Les necessitats detectades en els 
barris ens fan seguir treballant i apostar per la creació i implantació de projectes 
socials dirigits a la millora de qualitat de vida dels barris i a la dignificació d’uns 
barris on el treball de voluntaris/es i entitats durant els últims anys ha estat tant 
important, que no podem permetre que polítiques basades i dirigides per un 
context de crisi facin trontollar tota la feina desenvolupada, creant espais de 
cohesió a través de la participació i treball comunitari.
 La Federació ha de treballar des de la transversalitat, la cohesió i la impli-
cació de la ciutadania, de les entitats... en definitiva de les persones, mitjançant 
projectes fonamentats en activitats compensatòries, que fomentin l’associacio-
nisme i/o la formació i consolidació dels moviments veïnals com a agents actius, 
capaços d’incidir en la planificació de les polítiques socials, sent aquesta l’única 
manera de poder assumir una corresponsabilitat real entre tots els ciutadans. 
 Els projectes i les accions desenvolupades per la Federació durant el 
2019, s’han desenvolupat de manera òptima però el cert és que la realitat que 
es viu als barris en l’actualitat supera qualsevol possibilitat de prioritzar cer-
tes situacions. L’aparició de noves problemàtiques més la reaparició d’aquelles 
que es creien ja solucionades comporta cada cop més que siguin necessaris 
més recursos en un moment on la dificultat més gran existent és la seva man-
cança. Aquest fet comporta valorar que projectes es desenvolupen als barris 
són possibles gràcies al treball de les AV, voluntaris, entitats i professionals que 
participen. La sensibilització davant del voluntariat i reconèixer la importància i 
el paper que juguen, assegura poder liderar una situació que sense la seva im-
plicació, participació i lideratge seria més complicada a afrontar. Però no deixa 
de preocupar la situació de risc en la que es troben entitats que han estat l’es-
tructura que ha suportat i ha encapçalat totes les accions de cohesió, integració 
i convivència de la comunitat.
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ORGANITZACIÓ
 La junta executiva de la FAVIBC està formada per presidentes, presidents i membres de les 
associacions de veïns federades. L’executiva i la permanent són les encarregades de la direcció i de 
l’equip de professionals de FAVIBC, els quals porten a terme els acords presos.

President: Albert Arnau Pacheco (AV Pomar de Badalona).
Vicepresident: Enrique Nieto (AV Montigalà-Batllòria de Badalona).
Secretari: Antonio Cazorla (AV Montserrat de Terrassa).
Tresorer: Francisco Álvarez (AV Pare Ignasi el Xup de Manresa).
Delegat de Lleida: Manel Llamas (AV Pius XII de Lleida).
Delegats de Tarragona: Justo Panedes i Carmen Andrea Canturri (AV Primer de Maig de Torreforta 
de Tarragona).
Vocals: Rafael Febrero, Juan Jose Diaz, Rafael González, Andrés Llantada,
Francisco Martínez , Eduardo Navas, Joan Riera, Francisco J. Ruiz.

EXECUTIVA DIRECCIÓ

ADMINISTRACIÓ

OFICINA
TÈCNICA

PROJECTES

HABITATGE

COMUNICACIÓ

RECURSOS

 El 2019 la dedicació voluntària dels membres de l’Executiva s’ha centrat en:
- Seguiment i avaluació de tots els projectes amb l’administració local, autonòmica i estatal: Ajun-
taments, Departament de Treball  Afers Socials i Famílies, Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
Diputació de Barcelona i Institut Català de les Dones.
- Comunicació continuada amb les Associacions de Veïns federades. 
- Relacions amb federacions i d’altres entitats del tercer sector per enfortir la xarxa associativa. 
- Reunions amb diferents sectors polítics (parlamentaris, càrrecs institucionals, partits) per lluitar 
per els interessos dels beneficiaris i crear projectes a curt i llarg termini.
- Reunions amb els interlocutors autonòmics i estatals en matèria de serveis socials, urbanisme, 
millores estructurals, ITE, ascensors, etc.
- Obrir canals de comunicació i projectes de cooperació nacional i internacional.
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EQUIP
 L’equip de professionals de la FAVIBC està format per 45 treballadors que desenvolupen 
projectes integradors, plurals i adaptats al territori d’actuació. Les principals tasques són: incloure les 
mesures necessàries per a garantir a cada associació de veïns i a cada barri, la detecció i prevenció de 
situacions de risc social o d’exclusió de grups amb necessitats especials, concretant-los en projectes 
de treball, sensibilització o dinamització. 
 L’equip tècnic està format per aquells i aquelles professionals que implementen els progra-
mes socioeducatius (projecte Òmnia, Accions pel Civisme, Joventut, SEFORA, les atencions puntuals 
necessàries a cada territori, i aquells que desenvolupen les tasques d’administració, direcció, coordi-
nació de projectes, comunicació i suport a l’habitatge.
 La metodologia de la FAVIBC s’ha basat en la participació com eix principal establint una lògi-
ca de cooperació, coordinació, corresponsabilitat i, en definitiva, de treball social comunitari. S’ha fet 
seguiment amb les persones contractades al propi territori, així com trobades grupals per fomentar 
l’intercanvi d’experiències i poder reflexionar sobre la realitat de cada territori, les seves necessitats,  
els recursos disponibles... 
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PROGRAMA 
INTEGRAL

 Els barris d’habitatge social viuen realitats i problemàtiques socials molt similars, tot i que 
cada un presenta realitats particulars que han de ser tractades de manera específica, fet que com-
porta que cada un dels àmbits que estructuren el projecte més les activitats que en cada un d’ells 
s’hi desenvolupen s’adaptin a les necessitats detectades.
 És per això que els projectes han impulsat activitats compensatòries, per no derivar en la 
creació de territoris marginats, ja per tipologia i origen aïllats. Les necessitats detectades i l’adapta-
ció dels projectes a cada un dels territoris tenen l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes, el foment de l’associacionisme i/o la formació i consolidació dels moviments veïnals com a 
agents actius, capaços d’incidir en la planificació de les polítiques socials, sent aquesta l’única mane-
ra de poder assumir una corresponsabilitat real entre tots els ciutadans.  

57.000
HABITATGES
100 entitats

25.000 persones

+ 20.000
BENEFICIARIS

10.000 indirectes
700 voluntaris

1.500
ACTUACIONS

+ 350 reunions
+ 800 activitats

 Els projectes s’han concretat en àmbits: la convivència i la integració, la dinamització comuni-
tària, l’educació i la formació, la cohesió social i la participació ciutadana i la promoció del voluntari-
at. Les noves tecnologies són l’eina que de manera transversal permeten treballar moltes d’aquestes 
àrees. 
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Convivència i integració: Promoció de la participació de diferents col·lectius; Foment de la convi-
vència i el respecte tant generacional com intercultural; S’ha fomentat la interacció social.
Dinamització comunitària: S’ha obert espais de reflexió i debat; S’ha creat equips de treball i s’ha 
vetllat per la coordinació i la transversalitat.
Educació i formació: Foment de la integració i la inserció social i laboral; Treball continuat amb les 
famílies.
Cohesió social i Participació ciutadana: Derivació a serveis; Campanyes de difusió; S’ha generat 
dinàmiques socials cohesionadores; S’ha potenciat la participació des diferents col·lectius.

Habitatge: Formacions en gestió i administració comunitària, assessorament i prevenció en matèria 
d’habitatge, cura de zones comunes i enjardinades, etc.
Capacitació de les entitats veïnals: El foment i suport a les entitats en matèria de gestió, 
acompanyament en la recerca de recursos, seguiment de les actuacions que desenvolupen i recerca 
de fonts de finançament per a les associacions.
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VOLUNTARIAT
 L'acció voluntària expressa la responsabilitat i la implicació dels ciutadans en el desenvo-
lupament comunitari. El voluntariat ha estat novament durant el 2019 una eina per exercir el dret 
a participar i transformar la realitat que ens envolta. Treballant amb els voluntaris i les voluntàries 
s'ha donat resposta a les necessitats individuals i col·lectives de la comunitat, facilitant un lloc de 
trobada i de lliure expressió, on la ciutadania ha pogut exercir el seu dret de poder millorar la soci-
etat en què viu.

 La Federació transmet a les persones voluntàries una sèrie de coneixements, així com inspi-
rar, estimular, facilitar i promoure activitats per potenciar el voluntariat, amb la intenció de prevenir 
les situacions de risc d’exclusió social i contribuir al manteniment i a la promoció de la participació 
comunitària.
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 El programa Voluntariat i inserció als Barris: Intervenció del Voluntariat, ha ofert activitats 
formatives per als voluntaris en diferents àmbits, i ha incidit en la captació i en la sensibilització de 
les persones voluntàries. El suport i la coordinació en les actuacions dutes a terme per part dels vo-
luntaris i voluntàries, és essencial per millorar el benestar de la comunitat.

40 BARRIS
100 entitats

+ 2.000
BENEFICIARIS

Dones: 53 %
Homes: 47 %

70 PROJECTES
TERRITORIALS

+ 300 activitats
+ 70 comissions

de treball

 No hem d’oblidar que a més de les persones que participen de manera voluntària a les ac-
tivitats, tots els membres de les associacions de veïns federades són voluntaris i voluntàries, que 
lluiten diàriament pel manteniment del teixit associatiu dels barris d’habitatge social i per la conti-
nuïtat de les seves associacions i dels seus projectes.

 La FAVIBC ha assistit al XXI Congrés Estatal de Voluntariat 2019, celebrada a València els dies 
10 i 11 de desembre. Aquesta edició va tenir per lema “La mar de voluntariat” i el seu principal ob-
jectiu va ser reflexionar sobre l’evolució i les tendències recents del voluntariat, així com impulsar 
els instruments amb els quals compten les persones i entitats del tercer sector. La mar de volunta-
riat representa a tots els homes i dones que dia a dia col·laboren en comunitat, oferint lliurement 
el seu temps per a contribuir a una millor societat. Durant dos dies es van dur a terme ponències, 
panells, tallers, esdeveniments culturals i de promoció i difusió de bones pràctiques del volunta-
riat. La FAVIBC, un any més va incidir en la gran tasca social que fan les associacions de veïns i les 
dificultats que han de superar per poder continuar obrint les seves portes diàriament. El Congrés 
Estatal de Voluntariat és una cita ineludible per a totes aquelles entitats que vulguin conèixer i re-
flexionar en les propostes i actuacions més actuals del voluntariat al nostre país.
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USUÀRIES
I USUARIS
 Els principals col·lectius destinataris dels projectes han estat la gent gran, els joves, la infància 
i les famílies, les dones, les persones nouvingudes, tot ique sempre prioritzem aquelles usiàries i 
usuaris que es troben en situació de més vulnerabilitat. 
 Les activitats dirigides a les famílies han comportat afrontar situacions de conflictes inter-
personals, problemes emocionals, ambient desestructurats, mitjançant accions anticrisis, xerrades, 
formacions... 
Les accions destinades a la infància s’han centrat en espais on s’ha potenciat l’educació en valors 
mitjançant els jocs, activitats en grup, motivant la diversió i l’entreteniment, l’educació des de la 
igualtat, l’adquisició d’hàbits saludables, potenciar la consciència de treball i el respecte cap als al-
tres i el desenvolupament de la capacitat creativa i imaginativa. El reforç escolar i les coordinacions 
amb les escoles han permès crear una comunitat educativa per afrontar el fracàs escolar, la manca 
de recursos, l’absentisme escolar i les dificultats d’integració. Els projectes intergeneracionals són 
molt importants per a treballar valors bàsics en la creació d’una societat més solidària. La gent gran 
necessita accions que millorin la seva qualitat de vida, en molts casos, que els permeti trobar espais 
on relacionar-se, fer activitat física, participar en projectes comunitaris i implicar-se com a part acti-
va, novament, de la societat. 
 Els joves dels barris comparteixen, en la seva majoria, la manca de preparació, l’absentisme 
escolar i, en molts casos, el fracàs escolar, d’aquí la creació d’espais destinats al reforç escolar, cursos 
d’inserció social i laboral, derivacions... S’han executats tallers i activitats de caràcter més lúdic ja que 
hi ha molt joves que necessiten un espai per trobar-se i on es puguin treballar valors i hàbits. 
En el cas dels projectes destinats a les dones, aquests han donat resposta a una necessitat davant la 
precarietat formativa i social, les dificultats d’accés al món laboral o el desconeixement dels serveis 
més pròxims. S’han desenvolupat accions destinades a optimitzar els processos d’inserció social i 
laboral de les dones en risc d’exclusió social, mirant de pal·liar la desigualtats d’oportunitat entre 
homes i dones. 
 Les accions amb persones nouvingudes s’han centrat en la inserció social i laboral en la 
comunitat i a donar-los a conèixer la cultura del seu país d’acollida. L’aprenentatge de la llengua 
catalana i la immersió en la vida cultural, ha permès potenciar la seva integració. També s’han treballat 
aspectes com la participació en les entitats pròpies, desenvolupant diverses funcions i augmentant 
el sentiment de pertinença al barri.
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HOMES: 47 %
DONES: 53 %

AUTÒCTONS:
70 %

NOUVINGUTS:
30 % 

0-14 anys: 10 %
15-25 anys: 14 %
26-65 anys: 57 %

+ de 60 anys: 19 %
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 El projecte SEFORA, present i futur de la dona a la societat (Suport, Educació, Formació, Or-
ganització, Resolució i Assessorament), segueix treballant per millorar la situació del col·lectiu de 
dones dels barris d'habitatge social de Catalunya i potenciant la seva participació en la xarxa comu-
nitària, per mitjà de la capacitació social de la dona i l’eliminació de les discriminacions per gènere. 
El desembre del 2019, va tenir lloc la III Jornada SEFORA, amb motiu del lliurament de premis del 
III Concurs de relats breus SEFORA i amb la presència de personalitats de les administracions que 
col·laboren; Diputació de Barcelona, Institut Català de les Dones i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

SEFORA
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 El treball tècnic s’ha basat en el suport a les actuacions dels territoris. En els barris d'actuació 
les entitats veïnals desenvolupen actuacions per les dones i en benefici del treball per la igualtat. La 
FAVIBC ha donat suport a aquestes actuacions. La Federació posseeix un pla d'igualtat d'oportuni-
tats entre homes i dones, que ha posat a disposició de les entitats dels territoris on s’ha dut a terme 
el programa. L’objectiu és aconseguir una comunitat igualitària i l'equitat que tota comunitat ha de 
tenir.
 Les actuacions en matèria d'igualtat han lluitat per la no discriminació com un principi de 
justícia social. Les dones són imprescindibles en qualsevol organització. Una societat justa i iguali-
tària no pot permetre menysprear ningú per raons de sexe, creences o situació social. És per això 
que el repte ha estat recuperar i fer valdre el treball realitzat per les dones. L’activitat del Concurs 
de microrelats, amb una alta participació, demostra que les dones volen explicar moltes coses i 
que poden aportar, per mitjà de les seves experiències o dels seus coneixements, propostes molt 
interessants. La cultura ha continuat tenint un pes específic demostrable amb les activitats Club de 
lectura de la dona i La dona a prop de la cultura.
 Totes aquestes actuacions han fet possible gaudir de l’art, la lectura, el coneixement d’altres 
entorns, d’altres idees i pensaments, i han ajudat a engrandir una sensibilitat més crítica, més cons-
tructiva i més adaptada als canvis, facilitant una societat més integradora i comprensiva amb la resta 
de ciutadans i ciutadanes.

+ 250
PARTICIPANTS

15 BARRIS
D’ACTUACIÓ

30 ACTIVITATS
PER ENFORTIR
EL POTENCIAL
DE LES DONES
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+ 6.000
USUARIS

+ 700
ACTIVITATS

+ 4.000
SESSIONS

 El Programa Òmnia, té com a objectiu principal impulsar i afavorir la participació de les perso-
nes, el teixit associatiu i els serveis de Catalunya, per tal de provocar processos i sinergies en un bon 
ús de les TIC i evitar la bretxa digital. Es tracta d’un programa preventiu i socioeducatiu, que treballa 
amb les noves tecnologies, entenent-les com un mitjà de millora i promoció de l’autonomia perso-
nal i un element de participació afavoridor de la cohesió social. Aquest treball pivota sobre els  tres 
eixos de treball marcats per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària: aprenentatge, inserció 
social i ús comunitari.
 Durant el 2019, la Federació ha gestionat 28 punts Òmnia distribuïts per tot el territori català; 
s’han desenvolupat set-centes activitats en els barris d’habitatge social, treballant de manera coor-
dinada amb  les associacions de veïns, i d’altres entitats socials i serveis del territori, per adequar 
els objectius i les activitats a les necessitats de les persones i entitats que s’hi acosten al punt. La 
FAVIBC ha permès que durant el 2019 el programa Òmnia generi xarxes capaces de neutralitzar les 
problemàtiques socials existents. S’ha reforçat el treball entre els punts Òmnia dels barris d’habitat-
ge social, per exemple, a les Jornades Òmnia realitzades a Lleida i la col·laboració dels punts Òmnia 
de Tarragona a l’esdeveniment Fira Vida. La FAVIBC dona suport a les activitats amb impressores 3D 
i la cultura fes-ho tu mateix en els espais Òmnia, facilitant l’accés al maquinari i oferint formacions i 
espais de trobada per potenciar l’ús d’aquesta tecnologia en benefici dels barris d’habitatge social.

ÒMNIA
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 El treball que ha realitzat la FAVIBC i les entitats veïnals del territori amb el col·lectiu de joves, 
ha permès una millora que influeix directament i de manera positiva a tots els veïns. Per aconse-
guir-ho s'han realitzat una sèrie d'activitats amb un màxim de garanties i qualitat per així fomentar 
el seu desenvolupament sociocultural i propiciar un treball de regeneració dins de les entitats. 
 S’han dissenyat activitats adreçades a joves immersos en un procés de desarrelament de 
l’entorn més proper i amb problemàtiques com el fracàs, l’absentisme escolar, l’alta desocupació i la 
manca d’informació i formació.
 Durant el 2019 els tècnics de la FAVIBC han desenvolupat activitats d’Aprenentatge Servei 
(APS) coordinades amb els centres d’ensenyament a Terrassa, Sabadell, Badalona i Tarragona. A fi de 
treballar d’acord amb aquestes realitats, les actuacions han estat lligades a l'entorn pròxim dels jo-
ves: escola, barri, família, tecnologia, equitat, esport, i van comptar amb la participació i la implicació 
de tota la comunitat. 

INFANTS
I JOVES

65 PROJECTES
i ACTIVITATS

+ 50 espais de 
reflexió

22 VOCALIES
DE JOVES A LES 
ASSOCIACIONS

DE VEÏNS 

+ 2.500 JOVES
92 joves han 

participat
en la preparació
de les activitats

58 voluntaris 
implicats
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 La Federació ha treballat amb els joves i les joves dels barris d’habitatge social els valors de la 
convivència, el respecte, la participació social i l'empatia, per assolir una comunitat més cohesionada 
i integradora. El col·lectiu de joves és decisiu per a la societat, però moltes vegades l'entorn els 
influeix  de manera negativa, tant en la seva manera de pensar com de valorar el seu futur.
 En col·laboració amb les entitats i les administracions que actuen als barris, s’han organitzat 
festivals d’art urbà, formacions digitals, tallers de sensibilització contra totes les maneres d’assetjament, 
cursos de còmic i il·lustració, monitoratge, tastets d’oficis, activitats esportives, tot ha servit per fer 
un treball participatiu i constructiu des de la implicació activa i assertiva a les polítiques socials que 
afecten els seus interessos. 
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SUPORT A
L’HABITABILITAT
 Durant el 2019 s’ha fet fort el projecte Treball per la cohesió dels barris d’habitatge social 
de Catalunya arran de les demandes, interessos i necessitats detectades dels veïns i veïnes dels 
barris d'actuació.
A manera de resum, la radiografia dels barris d’habitatge social presenta:
• Descens del poder adquisitiu de les famílies.
• Alta taxa de persones nouvingudes.
• Baix grau de formació.
• Alta taxa de desocupació, essent molt preocupant l'atur juvenil.
• Poques oportunitats d'accés a serveis d'oci, tant lúdic com cultural.
• Conflictes veïnals que comporten problemes de convivència.
• Desigualtats per gènere, procedència o religió.
• Falta de participació en la comunitat.
• Degradació dels edificis.
• Alta taxa d’impagament de quotes
• Entitats veïnals necessitades de recursos i suport tècnic.

 En aquest escenari, s’han estructurat les activitats en àmbits diferenciats: associatiu, urbanís-
tic i formatiu, treball en xarxa i comunitat, i ciutadania i convivència. Cada àmbit ha procurat 
cobrir unes demandes molt específiques i s’ha treballat amb un conjunt d’activitats concretes, per 
poder donar resposta a les necessitats detectades. Destaquem sobretot el problema de les ITE, atès 
que la majoria dels barris federats a la FAVIBC comparteixen aquestes inquietuds. S’ha fet per mitjà 
de sessions informatives amb el suport de la documentació necessària. En l’àmbit formatiu, s’ha ori-
entat a tallers grupals, amb trobades a la seu social de la FAVIBC i amb accions més individualitzades 
per tal de resoldre dubtes, doncs cada entitat és un món diferent. 
 També s’ha facilitat la gestió del certificat digital, ja que hi ha entitats que encara no en tenien 
i des de la FAVIBC s’ha explicat i incentivat el seu ús, informant que es tracta d’una obligació i que en 
un futur molt pròxim, la majoria de les gestions administratives amb l’administració pública, seran 
per aquest mitjà.
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+ 1.000
persones

+ 150
comunitats

+ 42
associacions

de veïns

+ 24
territoris

 En el segon àmbit, s’ha potenciat el treball amb altres agents socials, tant de l’Administració 
pública com de la societat civil. Per mitjà de reunions o espais de diàleg, s’ha cercat l’objectiu comú, 
allò que permet a tots els agents implicats i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. També 
s’han fet cursos específics per la correcta utilització de les xarxes socials, no com a mitjans lúdics, 
sinó com a canals informatius, de participació i visibilitat de les entitats.
 Finalment, s’ha treballat per a la millora de la convivència per mitjà de campanyes de comuni-
cació i a favor del civisme, per tal de trencar amb idees preconcebudes. No podem oblidar els con-
flictes de les comunitats, i és per això que la FAVIBC ha continuat amb els seus cursos de mediació 
natural, oferint aquest recurs a aquelles entitats veïnals interessades.

PARTICIPACIÓ
A LES FORMACIONS:

90 TALLERS
DESENVOLUPATS
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COMUNICACIÓ
 Durant 2019 i 2020 la FAVIBC celebra el 30è aniversari de la Federació. 30 anys de lluita que 
han enfortit el moviment veïnal i han aconseguit millores indiscutibles en els barris més afectats 
per la crisi i totes les seves conseqüències. L’acte inaugural del 30è aniversari va tenir lloc al barri 
de Pomar de Badalona el 13 d’abril de 2019, en què es va projectar el documental “Vius els Barris”. 
També, es va fer la presentació i el lliurament del llibre La FAVIBC i les Associacions de Veïns. A l’acte, 
van assistir representants d’entitats de tota Catalunya, unes 350 persones, i es va difondre material 
i marxandatge del 30è aniversari. A l’esdeveniment van participar persones del món polític i social: 
Àlex Pastor, alcalde de Badalona; Antoni Comas, que fou el primer conseller de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya (1988-1999); Joaquín Vizcaíno, membre fundador de la Coordinadora de 
Barrios, antecedent directe de la FAVIBC; Judith Gifreu, directora de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya; Ferran Falcó, secretari general de Territori i Sostenibilitat i Jordi Sanuy, director de Qualitat 
de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. 
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A més de l’acte inaugural, l’any 2019 destaquem:
- Participació a la Fira d’Entitats del barri de la Balconada de Manresa: Acte celebrat al barri de La 
Balconada de Manresa el mes de maig, en què la FAVIBC va participar amb una carpa per difondre 
les seves actuacions. Es va lliurar el material divulgatiu i marxandatge. 
- Participació a Firavida de Tarragona: Celebrada al barri de Camp Clar de Tarragona el mes de juny, 
on la FAVIBC va participar a la Fira d’entitats, així com fent entrega del material divulgatiu i marxan-
datge.
- Cel·lebració del V Torneig Esportiu Memorial Julio Regalado: El mes de juny al barri d’Arraona, 
que va reunir a diferents equips de futbol infantil de la ciutat de Sabadell amb la participació de 
l’Alcaldessa de Sabadell Il·lma. Sra Marta Farrés.
- Edició I difusió de la publicació Viu Els Barris: Edició Especial 30 Aniversari: El número especial 
30è aniversari de la revista Viu els barris, és un recull d’entrevistes i articles de les persones, treba-
lladors i treballadores, així com d’entitats i les administracions, que han fet possible els 30 anys de 
treball als barris d’habitatge social de Catalunya.
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- III Jornada Sefora: Les dones i els barris. Lliurament de Premis del concurs de relats breus: En 
aquesta tercera edició del concurs, s’ha comptat amb la participació de les dones dels barris d’ha-
bitatge social de Catalunya, per tal de possibilitar el seu empoderament i potenciar el treball per la 
igualtat. La fundació SURT, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’ICD i la Diputació de 
Barcelona van disposar del seu espai en el lliurament dels premis.
D’altra banda, l’ús de les xarxes socials i l’espai web de la FAVIBC segueix creixent amb més serveis, 
informació, actualitat i notícies del món veïnal i de totes les associacions de veïns d’habitatge social. 
S’ha consolidat la secció, transparència, en què es pot trobar tota la informació federativa i de ges-
tió que les administracions requereixen a les entitats sense ànim de lucre. 
Durant el 2019 la FAVIBC ha implementat cursos a Manresa, Solsona i Sallent per conèixer les eines i 
els recursos de programaris d’edició  per  a  la  creació  de  continguts  digitals per definir i motivar la 
creativitat i  millorar la visibilitat de les entitats, especialment  en  Internet  i  en  mitjans  físics  (fulls  
de  mà,  cartells,  targetes  de presentació i d’altres materials impresos).
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La FAVIBC amplia els seus serveis a les entitats federades, oferint el següent 
catàleg:
Àrea administrativa:
Assessorament en la gestió de convenis en vigor amb l’administració; gestió 
d’entitats; informació ITE.
Àrea informàtica:
Assessorament en equipaments i sistemes; gestió i implantació de noves 
tecnologies a l’administració: certificats i xarxes.
Àrea social:
Coordinació, informació i assessorament en l'àmbit de l'associacionisme veïnal; 
disseny, implementació, gestió i coordinació de projectes socioeducatius, 
subvencionats o no; programació d'activitats per a diferents col·lectius, activitats 
d'esbarjo, entreteniment, lúdiques o culturals adreçades als usuaris; préstec o 
cessió de material divers: equip de projecció, tauletes intel·ligents, impressió 
3D...
Àrea de comunicació:
Eines per a la millora de la comunicació interna i externa de l’associació; ús de 
les xarxes i aplicacions via internet per a la promoció de l’associació i difusió de 
les activitats, reunions, tallers; facilitar serveis d’edició i reprografia digital per 
a documentació, díptics, fulletons; organització i desenvolupament de tallers 
formatius a mida per a la implantació i millora de la comunicació digital.
Àrea formativa:
Eines per millorar la informació, assessorament i protecció als consumidors i 
usuaris en l'àmbit d'habitatge i altres qüestions relacionades; formació bàsica en 
mediacions per a comunitats de veïns; implantació de nous procediments per 
millorar la convivència.

CARTA
DE SERVEIS
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Amics de la Música de Sant Quirze del Vallès
AMISOL
Ampa Ginesta, Terrassa
Ampa Pau Vila, Terrassa
AMPA Sant Jordi
Ampans
Arrels Sant Ignasi
Associació Agrupa’t
Associació Cal, Terrassa
Associació Casal Gent Gran Verneda Alta
Associació Cultural Can Feu
Associació d’Aturats de Sabadell
Associació de Comerciants de Campclar
Associació de Disminuïts Psíquics i Físics
Associació Districte Apatxe
Associació Estel
Associació Gent Gran Pomar
Associació Juvenil SECUNDE
Banc del Temps Verneda
Biblioteca Municipal de Constantí
Biblioteca Municipal de Pomar
Biblioteca Municipal de Rubí
Biblioteca Municipal de Sant Roc
Biblioteca Lambert Mata
CAP La Pau
CAP Ripoll
CAP Sabadell Sud
CAP Terrassa Sud
Càritas
Casal Cívic Arraona-Merinals Julio Regalado
Casal Cívic Campclar Tarragona
Casal Cívic Can Jofresa Terrassa
Casal Cívic Fontsanta-Fatjó Cornellà
Casal Cívic Gornal l’Hospitalet

Casal Cívic Joan Carles Lleida
Casal Cívic Montserrat les Flors Igualada
Casal Cívic Pla de Bonaire Terrassa
Casal Cívic Pomar Badalona
Casal Cívic Rogelio Soto Sabadell
Casal Cívic Sant Josep Obrer Reus
Casal Cívic Sant Roc Badalona 
Casal Cívic Torreforta Tarragona
Casal de Gent Gran de Badalona Pomar
Casal de Gent Gran de Rubí
Casal de Gent Gran Joan Valera
Casal de Joves El Galliner
Casal de la Dona de Pomar
Casal Diari Teresa Altet
CEE Ca n’Oriol
CEEE Xalest
CEIP Vinyet Solsona
Centre Obert Bocins (infants i joves)
Centre Obert Montserrat d’Igualada
CFA Morera Pomar
CFA Riuclar
CFA Sant Roc
Club Ciclista Campclar
Club de Dones del Gornal
Club de Futbol Amics del Pou-Nou Escorial
Club de Futbol Pare Ignasi Puig
Club de Jubilados y Pensionistas Can Jofresa
Club de Petanca Arraona-Merinals
Club d’Escacs Arraona-Merinals
Club Esportiu l’Espiral
Club Social Aidar Igualada
Cointegra Fundació BDN Capaç
Colla Diables - Sentinelles d’Arkemis
Colla Gegantera Teresa Altet

COL·LABORACIONS
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Consorci Badalona Sud
Consorci Benestar Social del Ripollès
Coral Arcoiris, Sabadell
Creu Roja Barcelonès Nord
Cultura 13 (persones emigrades)
Diari de Sabadell
Diversitat funcional balconada
Dones de les Tardes del Dimecres Igualada
Dones del barri de la Balconada
El Pont
El Safareig
EMEE Fàtima
Equipament Cívic Sant Josep Obrer Reus
Escola Arrels II
Escola Bressol Ginesta, Terrassa
Escola Bressol La lluna
Escola Campclar
Escola d’Adults de Constantí
Escola d’Adults de Rubí CFA Pau Casals
Escola de Música de Constantí
Escola el Bosc de Rubí
Escola Espronceda
Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell
Escola Mediterrani de Tarragona
Escola Muntanya del Drac, el Xup Manresa
Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa
Escola Pau Vila, Terrassa
Escola Ponent, Tarragona
Escola Riuclar, Tarragona
Escola Sala i Badrines, Terrassa
Escola Sant Jordi, Badalona
Escola Setelsis, Solsona
Escola Teresa Altet, Rubí
Escola Vedruna, Ripoll
Escola-Institut del Gornal
Espai Jove d’Arraona-Merinals

Espai Jove Morera, Badalona
Espai Via Trajana
Esplai TUKA TUKA, Sabadell
FAVT, Federació Associacions de Veïns de Tarragona
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya
Font del Ferro, Rubí
Fundació Ateneu Sant Roc
Fundació Àuria Igualada
Fundació FUTUR, Barcelona
Fundació Intermèdia
Fundació Jaume Bofill
Fundació la Vinya (dones magrebines)
Fundació MAP, Ripoll
Fundació Onada, Tarragona
Fundació Pere Mata
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Pere Closa
Fupar Terrassa
Gedi Cooperativa d’Iniciativa Social, Solsona
Gent Gran Balconada
Hermandad Rociera, Terrassa
IES Campclar
IES Les Termes, Sabadell
IES Manresa 6
IES Miquel Crusafont, Sabadell
IES Ribot i Serra, Sabadell
IES Ronda, Lleida
IES Santa Eulàlia, Terrassa
Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació de 
Badalona
Infància en risc, Balconada i Manresa
iSabadell
La Brúixola, Lleida
La Portella, Sabadell
Lachó Bají Calí (Associació Gitana)
Llar de Pensionistes i Jubilats Riuclar-Icomar
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Llar Residència Salut Mental Sant Roc de L’IMSP
Ludojove Margarida Bedós
Ludoteca Arenys de Segre
Menden Dekuru, Sabadell
Museu Etnogràfic de Ripoll
Ningú Fora de Joc
Oncovida
OTG Anoia
OTG Ripoll
OTG Solsona
OTG Verneda
Pare Palau, Lleida
Patronat Monestir Ripoll
PICAM (Prevenció i Informació Càncer Molins)
Pla  de Barris de La Verneda i La Pau (Ajuntament de 
Barcelona)
Pla Educatiu d’Entorn, Terrassa
Policia Municipal (polseres candela), Terrassa
Programa de Joves Casal Cívic Montserrat d’Igualada
Projecte Badaestudi Joves i infància, Badalona
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 
Badalona Sud – Surt
Projecte JO+VE, La Pau
Prolaboral Xalest, Sabadell
PROURSA Rubí
Ràdio Constantí
Ràdio Sabadell
Regidoria de Drets Civils i Gènere de Sabadell
Regidoria d’Educació de Sabadell
Ripollès Desenvolupament
Sabadell Sardanista Sector Sud
Salut Mental Barcelones Nord, Club Social El Badiu

Salut Mental Manresa
SBAS3 Servei Bàsic d’Atenció Social
Servei Atenció Diurna, Tarragona
Servei d’Inserció Sociolaboral, Serveis Socials 
Ajuntament Badalona
Servei de Rehabilitació Comunitaria de Lleida
Servei d’Ocupació de Catalunya
Serveis Connectem Solsona
Serveis Socials Ajuntament de Solsona
Serveis Socials bàsics Consell Comarcal del Solsonès
Serveis Socials Espronceda, Ajuntament de Sabadell
Serveis Socials Gornal, Ajuntament de l’Hospitalet
Serveis Socials Sant Martí-Verneda, Ajuntament de 
Barcelona
Serveis Socials Sant Roc, Ajuntament de Badalona
SIAD del Solsonès
Sifiar, Torreforta
SOC Terrassa
SUMEM (discapacitat i mobilitat), l’Hospitalet
Talaia Centre d’Acolliment, Lleida
Taula de Salut d’Adults de La Verneda 
Taula tècnica de Joves Districte 3 de Terrassa
TIS (Tècnica Integració Social), Constantí
Tre-ka (Educador de Carrer), Constantí
UCC Caravaning Club del Vallès
UE Sabadellenca
UEC (Unió d’Escolarització Compartida) Ripollès
UEC AFRAU (Associació Afrau de Serveis Educatius)
Unió de Botiguers de Ripoll
Vapor Llonch Sabadell
Vocalia de la dona Espronceda

Federació d’Associació de Veïns
d’Habitatge Social de Catalunya

Carrer Brasil 2-4 Local, 08205 Sabadell
www.favibc.org



Amb el suport de:


