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Introducció
Un any més presentem l’informe de gestió de les activitats desenvolupades al llarg de l’any i la
previsió d’activitat per desenvolupar l’any en curs. Entenent l’assemblea com un punt d’inflexió
de l’activitat de la Federació, l’objectiu d’aquest document és poder fer un recull de les activitats
que s’han desenvolupat i, sobretot, establir les noves línies d’actuació per a l’any 2012.
En aquest sentit, volem potenciar especialment la reflexió i l’aportació de propostes per a
desenvolupar al 2012, emmarcades en tot allò que ja s’ha fet. Per això és important tenir clares
les dificultats que ens hem trobat per desenvolupar la feina i fer una proposta de treball obert i,
al mateix temps, suficientment detallada per a poder fer un seguiment adequat i una valoració
precisa dels seus resultats.
En aquesta línia hem fet dos apartats, un més breu, on recollim una valoració de les activitats
que s’han desenvolupant (tenint com a referència la previsió de treball establerta per al 2011) i
més llarg, on s’exposen les propostes de treball que es fan des de la pròpia junta. Insistim en
aquest últim aspectes: es tracta de propostes que es fan des de la pròpia junta, d’iniciatives
que les persones que composen la junta es veuen amb cor de tirar endavant.
Es per això que és bàsic poder recollir noves aportacions que vagin acompanyades de recursos,
especialment de persones que puguin, que pugueu participar a l’activitat quotidiana de la
Federació per poder tirar-les endavant: només des d’aquesta aportació (una aportació, a més a
més que és el que fa viure la nostra Federació) que podrem assolir els objectius que ens
marquem i que ara més que mai és necessari assolir.
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Informe de gestió 2011
A l’informe de gestió recollim de manera succinta les diferents activitats que s’han desenvolupat
a cada àrea, juntament amb una valoració dels seu resultats, tant quantitatius com qualitatius.
Cal destacar el que venim de dir a la introducció: es tracta de emmarcar la feina feta de cara a
impulsar les activitats del pla de Treball per al 2012.
Àrea de Representació Institucional

Hi havia una previsió de desenvolupar 4 actuacions dintre d’aquesta àrea. Finalment s’han
desenvolupat totes 4, amb un resultat desigual:
Visites als territoris: S’han realitzat 5 visites a diferents localitats, 1 menys de les previstes, tot i
que també es va participar com a Federació al Pla de proximitat de la Confavc, tant a la reunió
de la zona centre com de la zona litoral.
Cal destacar que s’ha constat en alguns casos un desconeixement important del que és la
Federació, tant del que fa i pot aportar com sobretot del fet Federatiu en si, és a dir, què vol dir
ésser part d’una Federació i quins són els seus objectius.
Àrees supramunicipals: Finalment no s’ha posat en marxa aquest sistema d’organització, tot i
que la participació al Pla de Proximitat de la Confavc es va fer des d’aquesta lògica. S’entén en
qualsevol cas que és un sistema d’organització que s’ha de potenciar.
Col·laboració institucional: S’ha mantingut la col·laboració amb la Confavc, mitjançant la
signatura del conveni, i s’ha desenvolupat dues reunions amb el Consell Comarcal. També s’han
efectuat dues reunions amb la Generalitat, especialment per a la continuïtat del conveni per al
proper trienni. Cal destacar que finalment la relació amb el Consell Comarcal no ha tingut el
resultat esperat, amb una baixa receptivitat per la seva part pel que fa als projectes de la
Federació.
Seguiment participació: S’ha centrat en la ràtio d’actes organitzats per la Federació i les entitats
participants als mateixos. Cal destacar unes xifres preocupants: només un 26% de les
associacions Federades han participat a les convocatòries.
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Àrea de Territori i sostenibilitat

Cal destacar les dificultats que s’han produït de cara a les activitats en aquells temes on la crisi
ha tingut una major influència: Habitatge, cohesió social i sanitat.
D’aquesta forma, els canvis a les estructures del govern territorial de Sanitat i, especialment, la
desaparició dels consells de Participació, ha fet que la feina realitzada en la elecció dels
representats i la seva formació no s’hagi pogut concretar en la participació en aquests consells.
Pel que fa a Habitatge, es va fer una reunió amb Confavc per tal d’emmarcar les línies de treball
que s’estaven portant a terme, amb la participació a l’ILP i les mocions als ajuntaments, a més
a més de participar a les jornades de l’observatori.
I en relació amb la cohesió social, no es van poder desenvolupar les jornades previstes, tot i
que s’ha participat activament al Fòrum Social de la Comarca.
També, però en menor mesura, les campanyes s’han vist afectades per la crisi: així, la manca
d’un marc de referència per part de la Confavc ha fet que la feina es centres en la recollida de
signatures per la campanya de les elèctriques.
Per últim, cal destacar el bon resultat del projecte de mediadores contra la violència masclista,
que s’ha desenvolupat a la zona Centre (Esplugues), amb la participació continuada de 21
participants de les 25 previstes, un 75% d’elles membres d’associacions veïnals. Cal destacar a
més a més la constitució d’un grup transversal (amb dones d’entitats veïnals i altres
associacions de dones) per continuar amb el treball. (.V. Annex 1).
Àrea de projectes i programes

Dintre d’aquesta àrea s’agrupen tres projectes, el programa d’Aula Actual, el projecte de
dinamització associativa i el projecte de formació.
Aula Actual: Cal destacar la importància i centralitat del programa d’Aula Actual dintre de la
Federació, no només pel fet que és el projecte que aporta el 80% del finançament sinó
sobretot perquè permet oferir una amplitud d’activitats a tots els barris que es vulguin implicar.
De fet, en aquest any s’han portat a terme prop de 20 activitats (v. Annex 2) amb la
participació de més de 1.800 persones, un 20% d’elles gent jove, a quatre municipis
diferents.
Dinamització: S’ha posat en marxa a un barri, la Montserratina de Viladecans, tot i que la
previsió era posar-la en marxa a dos barris més.
Formació: El projecte de formació pretén donar eines a les associacions, especialment a les
seves juntes, per a millorar la capacitat dels seus components pel que fa a la gestió de
l’associació. Tot i així no s’ha rebut cap demanda formativa en aquesta àrea.
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Àrea de comunicació

Uns dels reptes de l’àrea de comunicació va ser poder comptar amb un referent a la pròpia
junta, la qual cosa es va aconseguir a mitjans de l’any. Aquesta incorporació a permès fer un
seguiment de les activitats previstes i iniciar d’altres. Així, del total de 7 actuacions previstes es
van poder portar a terme 6, mantenint l’activitat al Blog, la publicació del Full veïnal, impulsant
la presència institucional de la Federació als mitjans de comunicació comarcal i donant suport a
la difusió de les activitats de l’Aula Actual.
Cal assenyalar no obstant que ha hagut una demanda molt petita, només per part de dues
entitats, pel que fa a la formació en comunicació, i que finalment no es va poder desenvolupar
les jornades al voltant del dret a la informació previstes per a la zona litoral de la comarca.
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Pla de Treball 2012: Propostes d’actuació
Com el seu títol indica, recollim ara les propostes d’actuació per al 2012 que es volen fer des de
les diferents àrees. Es tracta per tant d’establir un marc de referència per poder debatre a la
pròpia assemblea, fent aportacions a les actuacions proposades i proposant de noves.
En qualsevol cas, és molt important tenir en comptes dos aspectes:
1. Les actuacions proposades són les que les persones que formen la junta o són membres
de les nostres entitats i col·laboren activament, s’han proposat portar a terme, tenint en
compte les seves possibilitats i disponibilitats de temps. Per tant, és important ser
conscients que cada nova aportació s’ha d’acompanyar d’una proposta de dedicació i
recursos.
2. En tant que propostes, bona part de les actuacions no estan tancades, és a dir, cal
encara fer dues coses importants: quantificar els objectius (i amb ells els resultats i
indicadors que ens ha de dir si estem assolint aquests objectius) , i establir de manera
acurada els recursos necessaris per a cada actuació i la seva aplicació pressupostària.
7

Per concloure, volem destacar el caràcter continuista de bona part de les actuacions previstes,
entenent que són fonamentals per al funcionament i creixement de la nostra Federació, però
també que s’ha revisat i reformulat algunes de les actuacions en funció lògicament del resultats
assolits al llarg de l’any passat.
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Àrea de Representació Institucional
Actuació
Visites

Descripció
als

territoris

Es

Objectius

realitzaran

diferents

visites

a

Donar a conèixer el model de funcionament
de la FAVBAix i promoure i incentivar aquest

municipis de la comarca

model a la resta d’entitats i les línies de
col·laboració
Cartera

de

Serveis

Es

recolliran

de

manera

Afavorir l’ús de la Federació com una eina

pormenoritzada totes les activitats i

per a la millora de les associacions i

serveis que la Federació posa a

augmentar el nombre d’implicats

disposició de les associacions
Àrees

Es tracta d'establir diferents àrees de

Disposar d'un espai de treball per aquells

supramunicipals

treball

supramunicipals

permetin

millorar

els

que

ens

problemes concrets i específics d'unes zones

espais

de

de la comarca a partir de les demandes de

comunicació amb les associacions i

les AAVV

les seves Federacions locals
Col·laboració

Signar el conveni de col·laboració

Millorar

la

projecció

institucional

de

la

institucional

amb el Consell Comarcal, pel que fa a

FAVBaix, especialment dintre de la Comarca

les accions de política de gènere i

però també amb entitats d'àmbit autonòmic

mirar d'ampliar aquest conveni cap a

com ara la CONFAVC

altres àrees de treball de la FAVBaix, i
reforçar

la

col·laboració

amb

la

Generalitat, especialment amb aquells
claus

per

al

finançament

de

la

FAVBaix
Seguiment

Fer un seguiment de la participació

Afavorir la implicació de les associacions als

participació

dels associats als actes de la FAVBaix

actes de la FAVBaix i conèixer les seves

i establir les mesures oportunes de

percepcions i valoració dels mateixos

foment de la seva participació
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Àrea de Territori i sostenibilitat
Actuació

Descripció

Objectius

Es monitoritzarà el funcionament de

Disposar d'una eina que permeti recollir les

Participació

la Sanitat pública, especialment pel

demandes dels barris pel que fa a la Sanitat i fer-

Sanitat

que fa a les retallades que s’estan

ne el seguiment d'acord amb els posicionaments

Consells

de

produint

i

els

seus

efectes

als

territoris. Es faran unes jornades amb

de les organitzacions veïnals i portar a terme les
accions reivindicatives oportunes

els delegats territorials de sanitat per
a la recopilació de dades (v. annex
3).
Es

Cohesió social

tracta

d’entitats

de

conèixer

de

la

la

resta

comarca

que

Desenvolupar projectes a nivell comarcal
amb altres entitats del territori

desenvolupin accions encaminades a
la lluita contra la exclusió social,
entenent-la

com

transversal

que

un

problema

afecta

totes

els

aspectes de la condició de vida

9

(treball, habitatge, etc.)
Mediació contra

Desenvolupar la formació per a les

Augmentar la conscienciació i el compromís

la violència de

associacions veïnals a la zona litoral,

en la lluita contra la violència de gènere en

Gènere

participar

particular i per a una major igualtat entre

activament

al

Consell

Comarcal (en coordinació amb els
Consells

locals)

i

sensibilització

iniciar

homes i dones en general

la

(coeducació,

perspectiva de gènere, etc.)
Tant mitjançant el lideratge de la

Campanyes

Campanyes

CONFAVC com des del lideratge de la
pròpia

FAVBaix

,

es

tracta

de

mobilitzar la població dels nostres
barris cap a una major revindicació
dels seus drets
Sinera
Prestació
Serveis

/

Es desenvoluparan diferents trobades

Oferir serveis als barris des dels principis de

de

i campanyes de foment per a la

la mutualitat i la solidaritat de la economia

participació a Sinera i els serveis

social

veïnals

que

s’ofereixen

des

de

CONFAVC
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Àrea de projectes i programes
Actuació

Descripció

Objectius

Aula Actual

Ampliar el seu marge d'actuació,

Millorar la qualitat de vida de les persones

aprofundint la feina feta amb els

als nostre barris, partint de la formació i les

joves i promovent processos que

relacions

afavoreixin la autoocupació dels més

fonamental

joves,

particular.

i

mantenir

la

feina

institucionals
del

com

benestar

un

aspecte

col·lectiu

i

desenvolupada amb la gent gran.
També

es

contempla

reforçar

la

estructura de difusió del programa,
augmentant el número de barris on
desenvolupar-ho i millorar la seva
implementació als barris.
Dinamització

Es tracta de potenciar iniciatives de

Augmentar la participació i presència de les

dinamització associativa als territoris,

associacions als seus propis territoris, de

afavorint la elaboració i execució per

cara a un augment de la participació activa

part de les entitats participants d'un

dels veïns i veïnes a les seves associacions.

projecte associatiu potent.
Formació

Conèixer les necessitats formatives de

Millorar les capacitats

de

les

juntes

les associacions Federades i el grau

participants actius de gestionar processos

de cobertura que tenen des dels seus

cada cop més complexos.

territoris
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Àrea de comunicació
Actuació

Descripció

Objectius

Blog FAVbaix i

Actualització del BLOG “Notícies del Baix” com a

Web Favbaix

referent d’actualitat de la federació i vinculació
amb més entitats del barri

Millorar la comunicació interna entre la
Federació i les AV
Divulgar les notícies del moviment veïnal
als periodistes

Full Veïnal

Publicació mensual “FULL VEÏNAL DEL BAIX”

Reforçar la identitat de pertinença de la
Federació
Promoure que cada mes les entitats tinguin
un tipus de presència material de la
Federació

Suport

Aula

Actual

Suport tècnic en comunicació als materials

Donar suport professional als materials

divulgatius d’AULA ACTUAL

divulgatius que s’estan creant al voltant de
l’Aula Actual Virtual

Formació
comunicació

en
a

les entitats

Desplegar el SERVEI DE COMUNICACIÓ de la

Assessorament a les AV de com desplegar

Federació per les AV interessades

estratègies de comunicació

Fer FORMACIÓ perquè els i les representants

Formació entorn la comunicació

coneguin com fer funcionar el Facebook i totes les
seves possibilitats (webs, esdeveniments, etc.)
Participació

Donar a conèixer la possibilitat de publicar en el

Visibiltzar les AV i al treball des de cada

bloc GENT DE BARRIS a les AV

barri a un mitjà generalista com és l’ARA

Comunicació

Disposar d'un sistema àgil mitjançat internet de

Afavorir la comunicació amb les

telemàtica

relació entre les associacions, especialment per a

associacions i entre la pròpia junta

bloc

GENT

al
DE

BARRIS al portal
ARA

la comunicació dels actes de la Junta i de les
iniciatives de la FAVBaix
Crear un Facebook de la FAVBaix, vinculada al
blog
Debat al voltant

Es tracta de realitzar un acte, “El dret a la

Divulgar què implica el DRET A LA

de

informació i espais d’informació alternativa”:

INFORMACIÓ la publicació com un

Vinculació del Sindicat de Periodistes de Catalunya

instrument pràctic per les AV a l’hora de

(SPC)

fomentar que siguin generadores

la

comunicació

d’informacions
Presència

Reemprendre la presència pública de la FAVBaix a

Intensificar la presència pública de la

institucional

través de col·laboracions periòdiques als diaris del

Federació com a líder d’opinió de la

Grup Exprés i el FAR

comarca.
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Annexos

Annex 1.
SEGUIMENT DEL PROJECTE MEDIADORES SOCIALS EN LLUITA CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA Eines contra la violència masclista.
1. Descripció del projecte
La Federació d’Associacions Veïnals del Baix Llobregat (FAVBaix) ha posat en marxa en el seu
territori i en col·laboració amb la CONFAVC, el projecte del moviment veïnal contra la
violència masclista: Un enfocament multidisciplinar i des del teixit associatiu. El projecte té
una doble intenció:
- Millorar la presència institucional de la FAVBaix a la comarca, treballant un tema d’alt
interès per part de les administracions públiques
- Establir noves aliances i línies de treball amb altres moviments, com ara les entitats de dones
2. La formació de dones com a Mediadores Socials. En què consisteix?
La realització de l’activitat formativa es realitza durant 3 mesos, des d’octubre fins al 26 de
gener de 2011. Al finalitzar la formació, les persones que acreditin la preparació requerida
obtindran un certificat, on es reconegui la seva assistència i assoliment del contingut del curs.
Emfatitzem que aquest curs no dóna un títol formal, ni una qualificació professional: el seu
objectiu no és substituir el paper dels i de les professionals que treballen en l’atenció a les
dones i en l’àmbit de serveis socials dels ens locals. La formació permet tenir eines i
coneixements per poder reflexionar sobre la problemàtica i actuar des del teixit social per tal
des de la sensibilització i l’actuació.
2.1. Tasques desenvolupades
Fase I Conferència inaugural
Tasques desenvolupades:
Control assistència, trucades reforç, etc.
Breu descripció feines Esther
Fase II. Desenvolupament i seguiment del curs de mediadores socials en la lluita
contra la violència masclista
Tasques desenvolupades:
Contacte professorat, materials, seguiment curs i atenció mitjans comunicació, etc.
Fase III: Dinamització. Un cop finalitzat el curs formatiu
Tasques a desenvolupar:
Valoració possibilitats, establir espais, contacte Consell Comarcal, etc.
3. El perfil de les alumnes i municipis participants.


o
o
o

Moviment veïnal i d’associació de dones d’Esplugues de Llobregat: 6 dones.
Moviment veïnal i d’associació de dones de la resta de municipis: 13 dones
En el curs n’hi ha 5 alumnes no vinculades a organitzacions veïnals, però relacionades amb el
teixit social del municipi. El perfil d’aquestes 5 alumnes són:
Tècnica del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Tècnica de Benestar i Família
Dones vinculades al CIRD d’Esplugues i a les seves activitats.
Finalment, també participa com a alumna la tècnica d’Igualtat i responsable del circuit
d’atenció de violència de gènere de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
En quant a municipis les dones són de:
Esplugues de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern
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4. Actuacions envers el territori. Prospecció de nous municipis
Des de la FAVBAIX, el següent pas es continuar l’activitat iniciada en el territori.
Viladecans
Iniciar els contactes en aquest municipi era quasi obligatori, ja que el nombre major de
persones en llista d’espera són de Viladecans, tant de l’AV de la Montserratina com de la
pròpia Federació local, la Fav de Viladecans. La reunió es va realitzar el dia 2 de novembre.
Vallirana
Com hem mencionat, el curs ha vist superat la demanda, respecte a la oferta. Dos de les
candidates en la llista d’espera van esser la nova Regidora d’Iguatat del municipi i la
responsable executiva de polítiques d’igualtat. Les van interessar molt el projecte i varem
mantenir una reunió el passat 9 de novembre
Sant Boi de Llobregat
La ponent del mòdul 1, treballa en el CIRD de l’ajuntament, on els hi ha arribat la proposta
formativa, i han fet palès l’interès per l’activitat. Actualment estem en procès de mantenir una
reunió amb el cap de l’àrea d’igualtat.
Consell Comarcal del Baix Llobregat
La reunió es va realitzar el 9 de novembre, amb l’assistència del President C.C Baix Llobregat
Joaquim Balsera García
En aquest moment, el consell comarcal, es troba en la valoració tècnica i econòmica, així com
en la viabilitat del projecte.

Per a més informació:
favbaix@confavc.cat
raquelvega@confavc.cat 934 710 545/652061826 Raquel de la Vega Patín. Coordinadora
del programa de gènere de la Favbaix.

mail: favbaix@confavc.cat

telf. 931 855 083

el Blog: http://favbaix.blogspot.com
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RECOGIDA DE DATOS SANIDAD
LOCALIDAD:
SERVICIOS

Número ABS

Antes

Ahora

ABS:
Profesionales

Antes

Ahora

H. De referencia

Aten. Continuada

Antes

Antes

Ahora

Ahora

FECHA:
Ser. L. de Urgencias

Antes

Ahora

Especialistas

Antes

Número de ABS por localidad.

Antes

Ahora

L es. M especialista

Antes

Ahora
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Número de profesionales.
Hospital de referencia.
Atención continuada.
Servicio local de urgencia
Número de especialistas
Lista de espera médico de familia
Lista de espera especialistas

COMENTARIOS

mail: favbaix@confavc.cat

Ahora

L es. M familia

telf. 931 855 083

el Blog: http://favbaix.blogspot.com

