
LÍNIES DE TREBALL 2018

ACCIÓ SOCIAL

1.- Veïnatge divers

Continuar  treballant  des dels  territoris  i  a  través de tallers,  xerrades i  jornades contra el
racisme i crear una nosaltres en comú.

2.- A-porta

Zona Nord  

Abordar durant el 2018 Vallbona, Torre Baró i continuar els habitatges restants de Ciutat
Meridiana. L’objectiu és acabar el 30 de desembre de 2019 tots els habitatges de la Zona
Nord aproximadament uns 4.800.

A Can Peguera

Finalitzar aquesta primera fase al mes de maig, la missió és doble: conèixer la situació laboral
de les persones que viuen als habitatges que es visitaran -648- i mesurar el coneixement que
tenen sobre l'important reforma urbanística que patirà el barri properament. Volem obrir
una  segona  fase  amb  una  nova  missió  més  relacionada  amb  el  pla  de  futur  i  la  seva
implantació per una banda i per altra, l’anàlisi d’alguna eina que pugui servir com mesura
d’autocupació.
    
Estem en converses amb l’Ajuntament de Sabadell per poder implantar el projecte a Can
Puiggener si  ho creuen oportú i  amb  l’Agència de Residus de Catalunya per fer una
prova pilot relacionada amb la recollida selectiva i  la  prevenció dels  residus.  També amb
l’Ajuntament de Tarragona per veure les possibilitats d’obrir un nou barri.

3.- Acompanyament a joves universitaris sense recursos

Aquest  projecte  en  col.laboració  amb  la  Fundació  AGBAR  pretén  fomentar  el
desenvolupament formatiu de joves amb talent però sense prou recursos econòmics. Des de
la  Fundació  AGBAR es financia  el  cost  de  la  matrícula,  transport  i  materials  i  des  de la
Fundació CONFAVC hem fet la cerca dels nois i noies (8) a través dels IES amb els qual
col.laborem actualment (Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i Esplugues). Així mateix
fem una orientació tutorial durant el dos primers anys de carrera. També per a l'entrenament
de competències i la preparació al mercat de treball. Aquest any farem la recerca de dos nois i
noies  més  que  s’afegiran  als  8  actuals  i  els  incorporarem  a  l’acompanyament  i  tutoria
paral·lela als seus estudis.
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FORMACIÓ

Destinataris: federacions, associacions de veïns i veïnes, ajuntaments i tècnics del moviment
veïnal

LLOC Activitat formativa DATA/horaris

SANT ESTEVE DE SESROVIRES Comptabilitat
3 de març

LLIÇÀ D'AMUNT Comptabilitat
9 i 16 de març 

BIGUES I RIELLS Comptabilitat
13 de gener 

MASNOU Comptabilitat
 19/02/2018 i 26/02/2018 

GARRIGA Comptabilitat 24 de febrer

 MONISTROL DE CALDERS Comptabilitat 24 de febrer

PARETS DEL VALLES Comptabilitat 17 de març

BADALONA Comptabilitat
24 i 31 de gener 

PREMIA DE MAR Comptabilitat
17 de març

 VILADA Comptabilitat
24    de març 

SANT ANDREU DE LLAVANERES Comptabilitat
16/01 i 23/01

CANOVES I SALAMUS Comptabilitat
3 febrer

 MONTMELO Comptabilitat
 3 febrer

 ARGENTONA Comptabilitat
19 i 26 de febrer

MONISTROL DE MONTSERRAT Comptabilitat
10 de març 

SABADELL Comptabilitat
13 de febrer

MANRESA Comptabilitat
1 i 15 de febrer

VALLBONA D'ANOIA Comptabilitat
 24 de març 

CASTELLDEFELS Gestió bàsica AV 24 de febrer, 10 i 24 de març

Barcelona, febrer 2018
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