
 

 

ACTA REUNIÓ : PATRONAT 
DIA: 25 de juny de 2015 
Hora: 18.45h. 
 
 
 
ASSISTENTS: José Luis Muñoz, Tomás Fernández, Joan Subirats, Jordi Giró i Alfredo 
Vela, i com a convidada Alba Gómez gerent de CONFAVC. Han excusat la seva absència 
Ignasi Faura i Pol Ansó 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l'acta anterior, si s'escau  
2. Aprovació de comptes 2014 i pressupost 2015 
3. Propostes de treball 

 
 
1. S'aprova l'acta anterior. 
 
2. Es presenten balanços de l'exercici 2014. El resultat positiu de l'exercici ha estat de 
1,419 euros. En aquests sentit els fons propis són de 29,192,99 euros. Es manifesta la 
preocupació i per tant es proposen fer gestions respecte al deute de CRIA sobre el projecte 
que vam participar-hi i que ascendeix a 5.250€. En el cas d'anar a pèrdues, distorsionaria 
els fons propis. 
 
S'aproven els comptes de 2014 i el pressupost de 2015 per unanimitat 
 
3.  Propostes de treball: 

• Ja estan en funcionament d'anys anteriors i tenen continuïtat: 
◦ Contracte dinamització ambiental a l'ajuntament de Cornellà de Llobregat 
◦ Contracte de manteniment mapa de recursos solidaris i mercats d'intercanvi 
◦ Formació a ajuntaments en gestió associativa 
◦ Immigració: formació i capacitació a AV en temes de migracions (GIM) 

 
• Noves propostes que presentem 2015-2016: 

◦ Formació: 
▪ En polítiques públiques, destinada a tècnics de l'administració, càrrecs 

públics i a personal implicat en moviments socials. Àmbits:  Planejament 
urbanístic. Polítiques d'habitatge. Gestió de l'aigua. Mercat elèctric. Negoci 
alimentari. Altres.... (setembre-octubre 2015). 

▪ Enfortiment comunitari. Proposta de creació de grups de treball a l'àmbit 
veïnal de cara a impulsar una nova cultura de participació en l'afrontament 
de problemes socials i d'opcions de desenvolupament de persones i grups. 
Aquesta formació la faria l'Aula Actual, programa amb voluntariat nascut a 
la FAV Baix. Llocs proposats: 

▪ FAV Badalona i AV Bufalà 
▪ FAV Santa Coloma 
▪ FAV Terrassa 



 

 

▪ FAV Sabadell 
▪ Coordinadora N. de Jubilats i Pensionistes 

 
 

◦ També amb col.laboració amb Aula Actual, es proposa un projecte adreçat a 
joves en risc d'exclusió, per al seu creixement professional: 
▪ Les dades de l'atur, principalment en joves són de les més importants, 

sense treball no hi ha benestar. Aquest és el principal fet que ens porta a 
proposar la   formació per  facilitar  la inserció laboral. Davant  l'economia 
de serveis per la que s'ha optat al nostre entorn,  la modalitat que es preveu 
amb més sortida laboral és la venda.  Proposem un Taller 
d'entrenament comercial. 
En primer lloc, el curs està dirigit a empreses amb responsabilitat social, 
aquest els permet  incrementar els valors de la seva missió, a l'hora de 
impulsar la millora professional dels  equips de vendes de la seva empresa.  
Es planteja un cost moderat dels tallers, no així del nivell, amb la finalitat 
de que aquesta reducció passi a concretar-se en capacitació i especialització 
en la venda para altres grups de joves amb dificultats en la incorporació al 
mon laboral. Inclou competències professionals genèriques amb 
competències tecnològiques i coneixements relacionats amb l'activitat 
empresarial que ens ocuparà. El projecte inclou el contacte amb les 
diferents opcions de contractació (col·lectius empresarials, sindicals i 
intermediaris facilitadors d'ocupació), per conscienciar-los sobre el valor 
dels alumnes del programa per a una alta efectivitat en les opcions de 
treball per a les que estiguin capacitats. Es proposa parlar amb Trinijove, 
Infants del Raval i Fundació Marianao. 

◦ Acompanyament i reforç escolar a nens i a nenes: 
▪ Hi ha experiències que ja funcionen a l'àmbit veïnal (AV Sant Antoni, FAV 

Manresa, projecte de biblioteques), però estaria bé poder-les ampliar a 
d'altres barris. En col.laboració amb les AV i les escoles, hauríem de cercar 
voluntariat per poder fer aquest reforç a nens i nenes que tenen dificultats 
d'aprenentatge.  

 
◦ Voisin Malin. Arran de la feina d'Alfredo Vela a la cooperativa Iesmed, ha pres 

contacte amb un projecte desenvolupat a França.  És una empresa social que 
partint de la base que la gent dels barris té habilitats útils, sovint invisibles, res 
o poc valorades, vol generar un dinamisme nou valoritzant aquestes 
competències. En definitiva, aprofitar la capacitat d'iniciativa del veïnat en 
benefici del seu barri. Per tant, identifica el recursos personals dels veïns i 
veïnes més vulnerables, millora les seves habilitats mitjançant la creació de 
serveis què facilitin la relació amb les institucions locals. En conseqüència 
també genera entre els habitants una dinàmica col.lectiva i creativa per al seu 
barri. En aquest treball són peça fonamental els veïns astuts (Voisin Malin), els 
quals són una xarxa de veïns i veïnes carismàtics què hauran de recrear un 
dinamisme dins els barris populars. Aquests veïns i veïnes contacten amb el 
conjunt dels habitants del seu barri, essencialment a través del porta a porta. 
Els veïns astuts els escolten i després els passen les informacions que creuen 
pot ser d'utilitat a la gent, així com recursos i claus de canvi per incorporar i 



 

 

millorar la seva vida quotidiana en el dia a dia, amb l'objectiu que les puguin 
aprofitar. Els veïns astuts, són persones del mateix barri, compromeses, 
respetades, carismàtiques en el seu entorn i solidàries. Parlem de barris 
deprimits i  vulnerables. Aquests veïns són formats en missions planificades 
entre els actors locals i l'administració i que són d'interés comunitari. Són 
persones que dediquen unes 15 hores al mes a aquesta tasca. Es troba molt 
interessant i es proposa una trobada amb la directora d'aquesta empresa per 
conéixer amb més aprofundiment la feina i veure les possiblitats de rèplica a 
Catalunya. Quan es tingui la data concretada es convidarà a tots els patrons.  

 
Sense cap altre punt a tractar, acaba la reunió a les 20 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Giró                                                                            José Luis Muñoz 
President                                                                             Secretari 

 
 
 

 


