Entrevista a Jordi Pujol
Montigalà Batlloria
Convenció FAVIBC 2012
Eleccions i nova junta de la FAVIBC
Plans de Desenvolupament Comunitari
Joves, tecnologia, creativitat i inclusió
Somriures de Sant Llorenç de Terrassa

VIU ELS BARRIS

FAVIBC

Núm. 11/2012

Entrevista a Jordi Pujol
Montigalà Batlloria
Convenció FAVIBC 2012
Eleccions i nova junta de la FAVIBC
Plans de Desenvolupament Comunitari
Joves, tecnologia, creativitat i inclusió
Somriures del barri de Sant Llorenç de Terrassa

Recordem els familiars de Julio Regalado
El mes de novembre va començar amb dues d'aquelles notícies que
mai voldríem conèixer, la mort de quatre noies a Madrid i la mort
de tres dones en un incendi a Sabadell. La tragèdia de l'incendi de
Sabadell se'ns va fer més propera no només per la proximitat, les
tres persones mortes eren familiars del nostre President d'Honor,
Julio Regalado. En concret la dona del seu fill Julio, la cunyada i
la sogra del mateix. A més del nen de 14 anys que continua molt
greu.
Sens dubte han estat els dies més tristos de la vida de Julio i de
la seva família. Tots els que ens vam assabentar vam estar al
seu costat, però des d'aquestes pàgines volem trametre-li que no
només li acompanyem en el sentiment, sinó que estarem al seu
costat per a tot allò que necessiti. Una altra vegada, la desgràcia
s'enceba amb els més necessitats i de la pitjor manera.
Julio fill, el nostre Julio, la seva dona Ana, la seva filla Núria i el seu
fill Carlos ens van donar una lliçó de comportament, de saber estar
i d'enteresa que no oblidarem mai. Gràcies a tots.
La FAVIBC és la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya i va ser
constituïda l’any 1989, sent la Coordinadora de Barrios de la Obra Sindical del Hogar el
seu antecedent directe. Amb més de 140 Associacions de Veïns federades per tot el territori
català, i més de 20 anys d’història, participació, moviment associatiu i lluita veïnal, dues
dècades que l’han permès consolidar-se com a una entitat de referència en el món veïnal
dels primers parcs d’habitatge públic català. La FAVIBC impulsa accions per a la millora
de l’habitatge, l’habitabilitat i la qualitat de vida dels barris de patrimoni públic, i gestiona
projectes dirigits a combatre l’exclusió social als barris, a la creació de xarxes comunitàries
i al foment de l’associacionisme. Aquests programes socials es treballen i s’assoleixen
des de la reivindicació i negociació amb l’Administració Pública així com l’assumpció de la
corresponsabilitat social, assolida mitjançant l’impuls d’iniciatives que permetin treballar sobre
les prioritats i necessitats de cada territori.
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Editorial

El passat dia 3 de novembre va ser elegida per unanimitat la nova junta
de la FAVIBC i el seu President, Albert Arnau.

La candidatura presentada pel Sr. Albert Arnau Pacheco contemplava
els següents membres:
Albert Arnau Pacheco, Pomar Badalona
Julio Regalado González, Arrahona Merinals Can Gambús Sabadell
Juan Sanz Sánchez, Ripoll 60 Ripoll
Josep Rueda Cruz, Font dels Capellans Manresa
Francisco Álvarez Cayuela, El Xup Manresa
Enrique Nieto Peñas, Montigalà Batllòria Badalona
Diego Justicia Ogallas, St. Roc Badalona
Rosa Ruiz Martín, Can Jofresa Terrassa
Andrés Llantada Martínez, Badia del Valles Badia del Valles
Rafael Febrero Casado, Santa Eulàlia Berga
Antonio Cazorla Lopez, Montserrat Terrassa
Fernando Francisco Méndez, Espronceda Sabadell
Francisco Martínez Molina, Can Espinós Gavà
Justo Penades Ruiz, Torreforta Tarragona
Manel Llamas Guirado, Pius XII Germanor Lleida
Rafael González Gurillo, Verge del Carme Martorell
En total van votar representants de més de 43.000 habitatges de la
FAVIBC. La llista recull una representativitat de gairebé 20.000 habitatges
i cobreix les quatre províncies catalanes.
El President Sr. Albert Arnau, va dirigir unes paraules als presidents i
membres de les juntes de veïns dels barris. Vaig ressaltar, a grans trets,
els objectius de la nova junta:
- Lluitar per mantenir i ampliar els programes i projectes socials als
barris.
- Donar impuls per a continuar amb els PDOR, les rehabilitacions
dels edificis, els programes d’ascensors, etc.
- Oposar-se com a FAVIBC a qualsevol desnonament del seu
habitatge a famílies per raons econòmiques.
- Continuar treballant amb les administracions per la millora de vida
als nostres barris i en defensa de l’Estat de Benestar.
- Incrementar el número de barris amb activitats socials promogudes
des de la FAVIBC.
- Crear mètodes i estructures que incrementin la participació de les
Associacions de Veïns a la vida de la Federació.
- Potenciar la transparència de la gestió de l’entitat, com s’està
desenvolupant des de fa tres anys, amb auditories externes.
- Efectuar els canvis necessaris i potenciar la Fundació d’usuaris de
la vivenda social.
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Entrevista
al president
Jordi Pujol

“Per als barris
d’habitatge social
és important que
Catalunya pugui
progressar més,
perquè d’això en
depèn la qualitat
dels serveis
públics”

President, abans de tot ens agradaria saber com es troba, i també com
viu l’actualitat política ara que, com vostè diu, s’ha “enretirat”…
Ocupo molt temps amb l’activitat del centre d’estudis que porta el meu nom,
mirant de fer una modesta contribució a les reflexions que, en molts i molt
diversos àmbits, es fan al nostre país. Aquesta és la meva activitat principal,
i em manté molt actiu. L’actualitat política la visc amb molt interès, perquè
Catalunya es troba en un moment clau de la seva història i els polítics que
avui són a primera línia tenen una alta responsabilitat a les seves mans. Tenim la sort que la més alta responsabilitat recau en el president Mas, que té
les idees clares i basa els seus principis en una ferma defensa de la democràcia. Al final, però, serà la gent que viu i treballa a Catalunya la que decidirà,
perquè res es farà sense l’aval d’una àmplia majoria.
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Els barris d’habitatge social també
reflecteixen l’evolució política del país: no
són espais aïllats del món on la vida transcorri
per una altra via. La majoria social que avui
hi ha al país no seria possible sense la suma,
sense la contribució, dels homes i les dones
que viuen als barris d’habitatge social.
President, quin paper creu vostè que té en aquest
procés la gent dels barris d’habitatge social de Catalunya?
Crec que al conjunt del país hi ha una majoria social
que s’adona que les coses han de canviar si volem que
les generacions del futur tinguin millors perspectives.
I els barris d’habitatge social no són una excepció. En
aquests barris hi viu gent que també veu que no podem
mantenir la situació actual, perquè aquesta situació
afecta el dia a dia de les famílies, en la mesura que
té impacte en la qualitat dels serveis públics, de les
infraestructures, dels béns que s’han de finançar amb
recursos públics. La gent dels barris d’habitatge social
és gent que té una elevada consciència d’allò que és
públic, d’allò que el país va construint amb l’esforç
de tots. Per això crec que als barris d’habitatge social
s’entén la importància que té que Catalunya pugui progressar, perquè d’això en depèn la qualitat dels serveis
públics. Els barris d’habitatge social també reflecteixen
l’evolució política del país: no són espais aïllats del
món on la vida transcorri per una altra via. La majoria
social que avui hi ha al país no seria possible sense la
suma, sense la contribució, dels homes i les dones que
viuen als barris d’habitatge social.
Com va agafar els barris i com els va deixar…
Quin balanç fa de la feina feta pels governs que va
encapçalar?
Crec que es va fer molta feina. I en general ben feta. Hi
ha barris que van fer un canvi radical en relativament
poc temps, i van passar a viure plenament integrats en
la vida social del seu municipi. Barris de Badalona,
de Terrassa, de Sabadell, de grans ciutats i de pobles
petits que han evolucionat positivament gràcies a les
inversions i a les polítiques socials impulsades per la
Generalitat. És una de les accions de govern de què més
orgullós estic, perquè consistia i consisteix en treballar
alhora amb els edificis i les persones, amb l’espai físic
i l’entorn de convivència.
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Quin són els principals reptes dels barris d’habitatge
social en aquests moments?
El principal repte és combatre aquesta crisi econòmica
i evitar que els col·lectius més vulnerables es vegin
més perjudicats. Aquesta és la principal preocupació
del govern. Malgrat les dificultats financeres, el govern
destina tots els recursos que pot a mantenir serveis
públics que són essencials per a les persones amb més
dificultats i amb més riscos d’exclusió social. Algunes
d’aquestes persones viuen als barris d’habitatge públic,
i en aquest sentit també és clau l’acció de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barris d’Habitatge Social
de Catalunya, de la FAVIBC. Des de 1989 feu aquesta
tasca a favor del progrés dels barris, i és ara quan és més
necessària que mai, perquè la situació requereix de la
implicació de tots. Dels governs i les administracions
en primer lloc. Però també de l’ampli teixit associatiu
que, afortunadament, tenim al país des de fa molts
anys.
I com es pot reforçar aquesta col·laboració entre
administracions i teixit associatiu?
L’experiència em diu que el diàleg és fonamental,
perquè ara és més important que mai que l’administració
i els ciutadans sàpiguen amb detall de quins recursos
es disposa per a fer acció pública i quines són les
principals necessitats que cal cobrir. Només així,
a partir d’aquest intercanvi constant d’informació,
serem més efectius a l’hora de determinar i prioritzar
les inversions, perquè aquesta feina es farà tenint més
en compte les limitacions econòmiques –que hi són- de
l’administració, i les necessitats reals –que són moltes
i urgents- de la gent dels barris. Amb aquest esperit, i
amb el canvi que confio que es produeixi a Catalunya,
tindrem més garanties de sortir-nos-en abans i millor.

Alícia
Sánchez
Camacho
A diferencia de otros partidos, como CiU, que apuestan por la ruptura y
la división entre los catalanes, para el PPC ésta es la campaña del sí: SÍ a
Cataluña, sí a España y sí a Europa. Queremos representar a una gran mayoría
de catalanes que no quieren separarse del resto de España. Hay muchas cosas
que nos unen y que hemos conseguido en los últimos 30 años: juntos hemos
hecho una transición ejemplar a una democracia de derechos y libertades,
juntos hemos conseguido construir uno de los países ricos y plurales del
mundo, juntos hemos entrado en la Unión Europea y en el euro –cuando
nadie creía que lo conseguiríamos- y juntos hemos construido un estado del
bienestar y un sistema de pensiones sólido.
También nos unen muchos sentimientos. La mayoría tenemos familiares y
amigos en el resto de España y no queremos que nadie ponga fronteras que
nos separen. No queremos que se nos considere extranjeros en el resto de
España, o que aquí se consideren extranjeros nuestros familiares y amigos.
Cataluña y el resto de España han formado una historia de éxito y prosperidad.
Es una pena que algunos partidos quieran hundir todo esto en un sólo día, el
próximo 25 de noviembre.
CIU no quiere que se sepa que saldremos de Europa si se cumplen sus planes,
que España nos compra la mitad de nuestros productos y que nos permite
la sostenibilidad de las pensiones, que en una Cataluña independiente la
Generalitat no podría financiar su deuda y que más de la mitad de los catalanes
serían considerados ciudadanos de segunda.
En definitiva, el Partido Popular Catalán es el único partido con capacidad
real para impedir el objetivo separatista de CIU y somos el único partido con
propuestas reales para sacar Cataluña de la crisis. Entre nuestras propuestas,
apostamos por mejorar el sistema de financiación para hacerlo más justo y
equilibrado, que dote al Gobierno de la Generalitat de recursos suficientes,
respetando el principio de ordinalidad y un principio de solidaridad finalista
y limitada. También nos comprometemos a reducir las empresas públicas
catalanas en un 20%, eliminar las subvenciones ideológicas y recudir un 20%
las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones
empresariales.
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Montigalà Batlloria
L'Associació de Veïns de Montigalà Batlloria, es crea l’any 1996, el mateix any
que es van lliurar els 342 primers habitatges de protecció oficial en la Travessera
de Montigala, seguint varies promocions al Camí Sant Jeroni de la Murtra i una al
carrer Ciència amb un total de 910 habitatges 604 de compra i 206 de lloguer.

Enrique Nieto,
president
de l'Associació
de Veïns

Un barri que barreja amb habitatges de renda lliure i grans superfícies comercials,
és sens dubte el barri envoltat de parcs i zones verdes més grans de Catalunya. Pel
que fa als habitatges de protecció oficial han anat creixent i han canviat molt amb
el pas del temps, ADIGSA com a empresa pública de la Generalitat ha participat
en el procés de millora i integració dels veïns del barri i l’ha dut a terme amb
estreta col·laboració amb l'Associació de Veïns que ha impulsat projectes i activitats
dirigides a garantir la qualitat de vida dels veïns amb independència de la nacionalitat
i de la procedència.
L’Associació de Veïns és l'espai on ens troben tots aquells que, de manera
desinteressada volem promoure la convivència, la solidaritat, la cultura, el respecte,
la diversitat, la pau i el diàleg com a mitjans per resoldre els conflictes. Des de l'any
1996, l' Associació de Veïns Montigalà Batlloria, som un entitat sense ànim de lucre
formada íntegrament per veïns i veïnes que, de manera voluntària, contribuexen
des de les seves possibilitats a fer que el barri sigui cada dia millor. L'Associació
defensa els interessos generals del barri i la millora de la qualitat de vida dels seus
veïns i veïnes, treballa per la plena cohesió social i per la integració con a font de
riquesa i diversitat, exercint el dret a la participació dels conciutadans en totes les
qüestions que ens afecten i fent d'interlocutors davant l´Administració, el barri, el
districte i la ciutat.
Desenvolupen projectes i activitats en diferent àmbits: gent gran, dones, medi
ambient, lleure, cultura, sanitat pública, joves, serveis socials, Punt Omnia d’accés
a les noves tecnologies, etc. A l’Associació de Veïns defensem els drets socials de la
ciutadania i debatem les qüestions que afecten al barri, com ara la necessitat d'una
escola nova (que ja s'esta construint), un centre cívic, la urbanització de l'entorn del
camp de futbol, l’urbanització entre els blocs del carrer ciència etc. Tot i la crisis
actual, aquest barri és un dels mes afectats, la convivència i la solidaritat entre els
veïns, aquesta situació està sent més tolerable i menys crítica.
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Opinión:
Catalunya ante
un cambio
de etapa
No hay duda de que nos encontramos ante un momento histórico.
Para Catalunya estas serán unas elecciones transcendentales. Y ante
esta incontestable realidad, los ciudadanos recibimos un alubión de
datos, declaraciones, y contradeclaraciones amenizadas, además, con
una tensión política sin precedentes. El panorama es preocupante,
entre otras cosas porque parte de esta tensión se base en la estrategia
del miedo y la desinformación.
CCC BARCELONA, 2012

Las pensiones, el paro…
Hay quien dice que un escenario en el que Catalunya sea un Estado
europeo más provocaría que los pensionistas dejaran de cobrar sus
pensiones y los parados su ayuda. Nada más lejos de la realidad.
Economistas de reconocido prestigio lo explican bien claramente: las
pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social. Como
la creación de un Estado catalán contemplaría la recaudación de las
cotizaciones de todas las personas que trabajen en Catalunya, el sistema
estaría garantizado.

“Catalunya
aporta a la
Seguridad
Social entre
2.500 i 3.500
millones de
euros más de
los que recibe
en forma de
pensiones”

Es más, las cifras que se apuntan dicen que la situación para pensionistas
y parados mejoraría. Para los primeros, porque habría más recursos para
repartir. Unos 2.445 euros por pensionista al año. Esto se explica porque
Catalunya aporta a la Seguridad Social entre 2.500 i 3.500 millones de
euros más de los que recibe en forma de pensiones.
Con el paro pasa lo mismo. Sin un déficit fiscal de 16.000 millones
al año (es decir, sin la diferencia entre lo que se paga al Estado y lo
que se recibe de él en servicios e infraestructuras públicas), Catalunya
dispondría de recursos suficientes para mejorar muchos de los aspectos
que contribuyen a impulsar la economía: más carreteras, más ayudas
a las empresas, más polígonos, más inversión en educación implicaría
mayor dinamismo económico, lo cual es el mejor prevención contra el
paro, que se reduciría.
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Ante esta sencilla afirmación, hay quien recurre a la amenaza del boicot económico
a los productos hechos en Catalunya para decir que el paro aumentaría. No hay
duda de que el impacto de ese posible boicot sería importante en un primer momento, pero también es cierto que hoy las empresas catalanas ya exportan más del
51% de su producción fuera del Estado, y que el 49% restante se divide a partes
iguales entre el mercado español y el propio mercado catalán. Además, en un marco
global, las empresas españolas no renunciarían a los productos catalanes que sean
competitivos, ni tampoco a tener presencia en un mercado de más de 7 millones
de habitantes, como es el catalán, que si se produce un boicot puede responder con
un boicot a lo producido en España. Por lo tanto, parece claro que, pese al impacto
inicial, la mayoría de expertos independientes concluyen que las cosas volverían a
su cauce natural, y que en todo caso se darían mejoras substanciales para la gente
que vive y trabaja en Catalunya.

La lengua
El president Artur Mas ya ha dicho en más de una ocasión que la lengua castellana
es patrimonio cultural también de Catalunya. Y desde la Generalitat se ha insistido en que cualquier escenario de futuro pasa porque el castellano siga teniendo la
posición actual en el marco institucional y educativo. La diferencia estaría, en consecuencia, en que el catalán pasaría a ser considerado una lengua oficial más de la
Unión Europea, cosa que hoy no pasa. Ante esto, poco más se puede decir.

“Se ha
insistido en
que cualquier
escenario de
futuro pasa
porque el
castellano siga
teniendo la
posición actual
en el marco
institucional y
educativo”

Pero desde Madrid parece que no se entiende este mensaje tan claro: desde la “españolización” del ministro de Educación del gobierno del PP, hasta los editoriales
y las tertulias de los medios más conservadores, se insiste en avisar de un conflicto
que la comunidad educativa catalana, formada por profesores, padres y alumnos,
destaca que ni existe hoy ni existirá mañana.

Pobreza económica
En este cruce constante de afirmaciones sobre escenarios de futuro, también se advierte que una Catalunya constituida como Estado de la Unión Europea dejaría el
euro y se empobrecería. En la medida en que el proceso que se plantea se sitúa en
el marco europeo, parece obvio que la moneda de hoy siga siendo la misma en ese
hipotético escenario de futuro. Nadie en Europa ha afirmado con rotundidad que
Catalunya abandonaría el euro.
Entre otras razones porque las miles de multinacionales europeas que tienen sede
en Catalunya son las primeras interesadas en que Catalunya, decida lo que decida,
siga en la Unión Europea y con el euro como moneda. No hay que olvidar que estamos hablando de un mercado con 7,5 millones de habitantes, una población similar
a Estados de la Unión de gran potencia económica.
Y es precisamente en la cuestión de una posible pérdida de riqueza donde los números cantan. Catalunya ocupa hoy, pese a no tener estructura de estado propio,
la séptima posición en riqueza generada en la Unión Europea (con un una renda
por cápita media de 28.200 euros), mientras que los economistas calculan que una
Catalunya convertida en un Estado miembro de la Unión Europea (en la que obviamente continuaría España) ocuparía posiciones más elevadas y se situaría en los
niveles de las principales potencias económicas europeas, con una media de renta
por persona entorno a los 31.200 euros al año.
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Convenció
FAVIBC 2012
Un any més, la FAVIBC va aconseguir reunir a Castelldefels un
nombrós grup de veïns i veïnes, tècnics, autoritats polítiques i
persones referents en el tercer sector. Tots compartint experiències, coneixements i inquietuds vers l'actual situació dels nostres barris. Aquestes van ser les seves conclusions.

Conclusions Grup Habitatge
Es posa de manifest la necessitat d’exigir el compliment dels compromisos adquirits tant amb la Federació com el conjunt d’associacions de veïns, referents
a l'execució i seguiment del PDOR , barris en remodelació, manteniment, conveni d’ascensors, etc...
aquest no s’estan executant i en el cas del PDOR no
s’està complint amb el calendari previst.
Es torna a insistir en la necessitat de formar part de
les taules d’adjudicacions de les vivendes gestionades
des de l’Agància Catalana d’Habitatge, ja siguin gestionades directament des d’aquesta o si s’han transferit a altres organisme.
S’insisteix en la necessitat de millorar tant els canals
de comunicació com els de coordinació entre les associacions de veïns i l’Agència Catalana de l’Habitatge, en l’actualitat, aquests canals són molt menys
fluids que en altres ocasions.
Es torna a insistir en la necessitat de que la Federació
segueixi formant part del consell d’administració de
l’Agència Catalana de l’Habitatge.
Es detecta un retrocés en el barris, tot el que s’ha
aconseguit al llarg de molts anys de lluita, està en risc
que es perdi. És per aquesta raó que es fa més necessari que mai seguir implicant i exigint la dignificació
dels mateixos, així com el compliment dels compro-

misos adquirits.
Es fa referència a la Llei de Barris, doncs està totalment aturada i s’ha d’exigir la seva posada en marxa
novament i per tant l’execució immediata.
Pel que fa al manteniment dels barris, així com l’execució del PDOR, cal tornar a negociar amb l’administració, entre d’altres, establir criteris comuns en els
acabats de les obres, actuacions, etc.
La FAVIBC insisteix en la necessitat i obligació per
part de les diferents administracions de fer una bona
gestió dels habitatges desocupats, és inacceptable que
no s’adjudiquin amb agilitat. L’ocupació iŀlegal dels
habitatges és en bona part responsabilitat d’una mala
gestió per part de l’administració, en l’actualitat hi ha
mes de 2700 habitatges vuits.
Es planteja la necessitat de crear una comissió mixta
de coordinació entre l’Agència Catalana de l’Habitatge, Incasol i FAVIBC, per tal de poder agilitzar els
temes pendents i alhora millorar la coordinació entre
els diferents agents implicats a l’hora de prendre decisions i fer compliment dels compromisos adquirits.
Pel que fa als pisos de lloguer, cal més que mai ajustar els preus, el mercat actual i la capacitat econòmica
dels nostres veïns ha disminuït i és per tant de tot necessari tornar a fer una valoració del costos.
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Conclusions Grup Moviment
Veïnal
Desprès de fer una àmplia valoració del moment
actual de greu crisi que pateixen els nostres barris, es
planteja que és el moment de mobilitzar-nos i sortir
al carrer per tal de reivindicar la greu situació.
Aquesta situació, ens ha de servir per tal de ser més
creatius que mai i també sensibilitzar els nostres
veïns del valor de les accions que es desenvolupen
als nostres barris, i trobar altres vies de finançament.
Les associacions de veïns són una eina de cohesió
social i entre d’altres, projectes con els Plans de
Desenvolupament Comunitari, han d’estar més oberts
que mai, així com els tècnics que els desenvolupen a
noves estratègies.
Es planteja la necessitat que les comunitats educatives
participin molt més activament dins la xarxa
associativa.
Es posa de manifest la necessitat de trobar formules
que incentivin la participació: amb el pas del temps és
mes difícil que els veïns s’impliquin en les necessitats
del barri, potser ens hem acomodat i s’ha de recuperar
l’esperit reivindicatiu i lluitador.
Cal treballar molt més amb els grups de joves i
que aquests formin part de les executives de les
associacions de veïns, la seva vàlua és la garantia de
futur de les associacions.
Els nostres barris acullen una bona part de persones
immigrades, en alguns casos suposa més del 85%
de la població del barri, és per tant imprescindible
seguir treballant per la seva integració i convivència
als barris.
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Conclusions Grup Politíques
Socials
Aquest grup es planteja dur a terme accions
reivindicatives i de pressió a les administracions,
en temes d’interès públic i general, i més
implicació amb les reivindicacions d’altres
entitats i sectors socials.
La Federació hauria d'impulsar projectes
integradors, on participin diverses associacions
de veïns, siguin o no de la mateixa ciutat, i
aplicar el projecte marc.
Hem d'obrir d'altres vies de finançament i
avaluar la possibilitat de dissenyar projectes
subvencionats per entitats privades.
Moltes són les propostes d'incidir en projectes
de formació adreçats a joves i adults sense
ocupació.
Finalment hem d'obrir un debat intern sobre la
gestió de la precarietat dels recursos i quines
conseqüències pot tenir per a la FAVIBC, i fer
més visible tot el que s’està portant a terme des
de la FAVIBC i les seves associacions de veïns,
impulsant actuacions federatives comunitàries
en representació de totes les associacions.

Actualitza't

En l'actualitat, les noves tecnologies formen part de les activitats quotidianes
més esteses en tots els sectors de la població. L'accés a les mateixes pot
determinar la inclusió (en el cas que aquest sigui possible) o l’exclusió (si és
que no hi ha possibilitat d’accedir a les TIC) de qualsevol persona, coŀlectiu
o territori. Aquest projecte té com a objectiu facilitar l’accés a les TIC al
coŀlectiu de joves, des de dues dimensions: formativa (formació, orientació
i inserció sociolaboral, especialment vinculat a les TIC) i social (promoció
de l’ocupació, oportunitat de millorar la qualitat de vida, promoció de la
participació social, integració entre col·lectius, foment del creixement
personal a través de l'aprenentatge de diferents activitats).
El projecte es desenvolupa als diferents barris FAVIBC - molts dels quals
es troben en situació de risc d'exclusió per les condicions econòmiques,
d'habitatge, nivell soci-educatiu, etc, garanteix l'accés a les noves tecnologies
de la informació i la comunicació, a través de l'habilitació d'aules d'accés
gratuït a les TIC. Tenint en compte la situació de precarietat i vulnerabilitat
d’aquest coŀlectiu, el projecte pretén dotar d'eines als joves que els pugui
obrir noves vies de futur professional.
Un fet que es repeteix a la majoria dels barris és la baixa o nuŀla participació
dels joves en la vida associativa i la gran quantitat d’hores que passen al
carrer. Algunes característiques de la situació: La importància de les activitats
d'oci individualistes i consumistes destinades als joves una societat menys
autònom; el desconeixement sobre els seus interessos i motivacions que
provoca que no se sentin partícips de les activitats del seu barri; la falta
d’espais gestionats pels propis joves; la falta generalitzada de recursos,
equipaments i activitats destinades a ells i la difícil convivència en espais
compartits.
El projecte ha engegat amb una sèrie de monogràfics que permetin per una
banda l’adquisició de coneixements i per l’altra obrir espais de reflexió
amb els propis joves (coneixement de l’entorn, necessitats, dificultats...).
D’aquests es podrà desenvolupar un servei d’assessorament i derivació que
permeti a aquests joves conèixer els recursos dels que disposen a nivell
municipal, així com oferir informació sobre com participar i involucrar-se
en tot allò que es desenvolupa a nivell territorial.
Els monogràfics (dels que es donaran nocions bàsiques) es desenvoluparan
en l’entorn de suites gràfiques, programari d’edició d’imatges i vídeo, i
xarxes socials
Durant el 2013, els diferents monogràfics permetran elaborar diversos
materials, dissenyats pels propis joves, com revistes, butlletins, que reflectiran
els treballs i progressos fets. El projecte comptarà amb una trobada final, on
es farà una presentació dels treballs desenvolupats en el seu entorn i dels
resultats obtinguts així com de les diferents accions realitzades a nivell
territorial. Una publicació que recollirà tot el projecte i tots els materials
elaborats pels joves dels nostres barris.

La FAVIBC
implementa aquest
projecte per l’ús
creatiu de les
noves tecnologies
com a eines de
comunicació,
participació i
integració social
dels joves en
situació de risc
d'exclusió
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Plans de
Desenvolupament
Comunitari als barris
d'Habitatge Social
Els PDC, programa impulsat pel Departament de Benestar Social i Família,
són imprescindibles per a les Associacions de Veïns, i per tant per a la
FAVIBC. Sense la seva implementació, no es podrien portar a terme moltes
de les iniciatives que es desenvolupen als nostres barris. Tècnics i tècniques
fan un treball coordinat per tal de donar suport a les associacions i a tots els
veïns.
Molts i diversos són els objectius dels plans de desenvolupament, però
sempre tractant d'arribar a la població amb més problemes: joves sense
ocupació, infants, famílies en risc d'exclusió, gent gran, persones sense
formació que han quedat fora del mercat laboral, amb càrregues familiars i
d'habitatge. En resum, veïns i veïnes dels nostres barris que pateixen més que
ningú el difícil moment que viu Catalunya, l'Estat i Europa.
Actuació comunitària a Pla del Remei de Vic
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PDC:
Desenvolupament
Comunitari

Actualment, la FAVIBC gestiona 20 plans
de desenvolupament que es desenvolupen
en 17 barris d'habitatge social a 16 ciutats
d'arreu Catalunya:
MANRESA: La Balconada i El Xup;
RUBÍ: Can Oriol; VIC: Pla del Remei;
TERRASSA: Can Tusell, Sector 2
(Vilardell, Montserrat), Pla de Bonaire
i Sant Llorenç; L’HOSPITALET, La
Florida; CORNELLÀ: Fontsanta;
SABADELL: Espronceda; BADIA;
BERGA: Santa Eulàlia; MARTORELL:
Verge del Carme; IGUALADA:
Montserrat; SANT VICENÇ DELS
HORTS: Bonavista - La Guàrdia;
GIRONA: Fontajau; LLEIDA: Blocs
Joan Carles-Pius XII; RIPOLL: Ripoll
60; RIPOLLET: Can Clos.

S'estan portant a terme més de cent iniciatives
concretes per a la millora de la qualitat de vida
d'aquests barris, com ara: Jornades antirumors,
espais d’educació familiar, edició de revistes del
barri i guies de convivència, alfabetització i formació
bàsica, reforç escolar; tallers de reciclatge informàtic,
graffitis i recuperació de bicicletes; recollida i bancs
d'aliments; mercats solidaris i lloguer de roba; suport
al calendari popular del barri i a les Associacions de
Veïns; caminades saludables, sortides culturals, cuina
intercultural i saludable; jocs a la Biblioteca, atenció
i acompanyament a la gent gran, mostra d’entitats...
Actuacions adreçades a coŀlectius prioritaris com la
infància, els adolescents i els joves, les famílies, la
gent gran, les minories ètniques i culturals, les dones
i, la totalitat de la ciutadania que vulgui participar bé
com a usuaris, bé com a voluntaris.
Els àmbits on s'emmarquen aquestes iniciatives són:
Accions comunitàries contra la crisi (pobresa, inserció
i acompanyament laboral i dinamització comercial).
Cohesió social i convivència (interculturalitat).
Partipació. Educació i cultura. Salut i esport.
Habitatge. Suport a les entitats. Consolidació de les
xarxes socials. Foment del voluntariat.
La FAVIBC també gestiona els punts Òmnia a altres
17 barris de Catalunya i impulsa el projecte Civisme.
net, fet que facilita la creació d'espais de treball
conjunt entre els més de 50 tècnics i tècniques que la
Federació té contractats arreu de Catalunya, així com
el disseny d'iniciatives transversals i aglutinadores,
com per exemple el projecte Somriures del barri, on
joves i adults aprenen les tècniques fotogràfiques
tradicionals a partir del coneixement del seu entorn.

VIU ELS BARRIS FAVIBC | 14

Somriures del barri:
Un projecte aglutinador
L’exposició fotogràfica “Somriures del barri” és una mostra de les fotografiés obtingudes als tallers de fotografia analògica amb infants, joves i dones usuaris/es del
Punt Òmnia Sant Llorenç. La iniciativa sorgeix de la proposta de promoure el treball
coordinat entre els projectes i equipaments comunitaris del barri, en aquest cas el Punt
Omnia, el Pla de Desenvolupament Comunitari i el Casal Cívic Sant Llorenç.
El projecte ha promogut la participació i intercanvi intergeneracional del conjunt d’habitants del barri, especialment joves i adults. Les fotografies reflecteixen els diferents
espais, carrers, comerços, i, en definitiva, la vida del barri.
Els tallers de construcció de les càmeres estenopeiques i la realització de les fotografies (tant amb càmeres estenopeiques i càmeres lomogràfiques) es van realitzat entre
els mesos de juliol i octubre.
S'ha fomentat a partir de les diverses accions: dinàmiques intergeneracionals i coŀlectives a través d'una metodologia participativa i artística; reforç de la xarxa de treball
comunitària amb els equipaments del barri; coneixement i anàlisi de la realitat del
barri, mitjançant les fotografies dels propis veïns i veïnes; aprenentatge de nous coneixements vinculats al mon fotogràfic.
L’exposició estarà ubicada al casal cívic Sant Llorenç del 16 al 30 de desembre de
2012 i l'ampliarem al 2013 en altres barris, de la mateixa manera que el projecte.
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El projecte
promou la
participació
i intercanvi
intergeneracional
del conjunt
d’habitants
del barri
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