
Un projecte de:

Kompartir pis Amb Projectes Solidaris 
UN PROJECTE INNOVADOR PER LA COHESIÓ I EL COMPROMÍS SOCIAL

KAPS
L’AFEV, històricament 
compromesa en la 
creació de ponts entre les 
universitats i els territoris, 
proposa la implementació 
de Kompartir pis Amb 
Projectes Solidaris als 
barris.



Kompartir pis Amb Projectes Solidaris 
UN PROJECTE INNOVADOR PER LA COHESIÓ I EL COMPROMÍS SOCIAL

 Què són els KAPS? 
#  Allotjaments amb un preu assequible o bonificat per a 

estudiants d’entre 18 i 30 anys que fan un retorn solidari a 
la comunitat del barri on s’estableixen, comprometent-se a 
dur a terme un voluntariat amb l’acompanyament de l’AFEV. 

 El compromís dels estudiants 
#  Involucrar-se en un voluntariat amb una dedicació d’entre 

2 i 4 hores setmanals ja sigui com a mentors/es d’infants i/o 
adolescents en programes de mentoria de la nostra pròpia 
entitat o en projectes amb altres actors del territori. 

#  Participar en les sessions de seguiment proposades per 
l’AFEV i mantenir-se en contacte amb el seu referent de 
l’entitat. 

 El paper de l’AFEV 
#  Coordinem i dissenyem amb la comunitat i institucions del 

territori quina serà l’acció dels i les estudiants.

#  Seleccionem, formem i acompanyem els i les participants durant el seu voluntariat.

#  Dinamitzem el projecte, fem un seguiment i avaluació del seu desenvolupament i mediem entre 
el voluntariat i els diferents actors.

El projecte
AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR L’ACCÉS A UN HABITATGE A L’ESTUDIANTAT JOVE I DE TEIXIR VINCLES ENTRE 
LES UNIVERSITATS I ELS BARRIS MÉS DESAFAVORITS,  L’AFEV ESTABLEIX LES PRIMERES PLACES D’ALLOTJAMENT 
KAPS EL 2010 A LIÓ. DE LES 28 INICIALS S’HA CRESCUT FINS A 817 EL PASSAT 2020, SITUANT-SE EN 33 CIUTATS 
FRANCESES I VINCULANT-SE A UNA ÀMPLIA DIVERSITAT DE PROJECTES COMUNITARIS. 

L’Afev, quasi 30 anys creant vincles solidaris
Som una entitat sense ànim de lucre, delegació de l’associació francesa AFEV, que neix el 1991 com un moviment 

d’educació no formal amb l’objectiu d’igualar les oportunitats en els barris més desafavorits.

Des del 2008 a Catalunya (província de Barcelona) i des del 2018 a la Comunitat Valenciana (ciutat de València) 
promovem el voluntariat social universitari per lluitar contra les desigualtats, principalment a través del 

programa de mentoria social enTàndem en què joves acompanyen a infants i/o adolescents en risc d’exclusió 
social.

 afev.cat 

L’Afev, amb la incorporació dels kapsers als barris i a la seva convivència entre els i les 
habitants, contribueix a establir un clima de confiança i a generar reciprocitat. 
Joëlle Bordet
Psicosociòloga del centre científic CSTB



Per què apostar per KAPS? 
VINCULEM L’ALLOTJAMENT ESTUDIANTIL A PROJECTES SOCIALS, ENFORTINT LA RELACIÓ ENTRE LES 
UNIVERSITATS O CENTRES D’ESTUDIS SUPERIORS I EL SEU ENTORN. ALHORA PROMOVEM L’EMANCIPACIÓ 
COMPROMESA DELS I LES JOVES, QUE CONVIUEN EN UN HABITATGE AMB PERSONES AMB LES QUALS TAMBÉ  
COMPARTEIXEN VOLUNTARIAT. 

 Teixim vincles, fem xarxa
#  Els i les estudiants són alhora veïns i veïnes del territori implicats en el benestar comunitari 

a través del seu voluntariat, fet que facilita la seva integració i millora l’impacte del projecte.

#  Acollint població jove i activa als barris, es contribueix a la convivència i intercanvi en diversitat; 
diferents realitats generacionals o culturals es troben, coneixent-se i trencant estereotips.

 Apostem pel futur de les persones joves 
#  Oferim lloguers assequibles satisfent la necessitat d’accés a un habitatge i facilitant 

la consecució dels estudis i el desenvolupament de la trajectòria vital i personal. 
#  Promovem l’emancipació domiciliària en aquest projecte per una ciutadania més 

participativa, conscient socialment i amb capacitat de relacionar-se amb el seu 
entorn.

 Ens comprometem contra les desigualtats 
#  Perquè les persones joves tenen el potencial i volen implicar-se en la lluita per 

l’equitat social actuant per a millorar la vida dels seus veïns i veïnes, creem condicions 
per a fer-ho possible. 

# Els participants duen a terme un itinerari de voluntariat d’acord amb les necessitats 
del barri, fomentant també que tinguin un paper actiu i contribueixin a detectar-ne i 
generar respostes innovadores.

Els àmbits d’actuació
ACCIÓ COMUNITÀRIA

Desenvolupament 
sostenible 

i medi ambient

Solidaritat,  
cooperació

Vincle inter-
generacional

Cultura, 
esports, oci

Educació i 
formació

Infància, 
joventut

Salut, benestar, 
millora de 

l’entorn

Participació 
ciutadana, 

convivència



Els  Kapsers són uns 
“potenciadors dels barris“. 
La instal·lació d’estudiants 
voluntariosos i  compromesos 

al territori ha tingut importants beneficis 
i un impacte positiu en la vida social.

Emmanuel Bertin
Director del Pôle Politique de la Ville, Cohesió Territorial i 
Inserció de la Ciutat de Metz

A Nantes, l’acció dels Kapsers als 
barris s’articula dins les polítiques 
públiques de la ciutat i formen 
part dels projectes territorials.

Jean-Yves Pellegry
Cap de projectes públics específics, direcció de programes 
de lloguer, Nantes Métropole Habitat

KAPS són una «eina per a la re-
construcció del campus», lluitant 
contra l’aïllament de la Universitat 
vers els barris desafavorits, i 

evitant el tancament d’aquesta dins de les 
seves parets.

Nicolas Golovtchenko
Sociòleg i Vicepresident Associat de la Universitat Jean-Jaurès 
a Toulouse, a càrrec del patrimoni immobiliari

Els KAPS permeten 
comprometre’s col·laborar i 
conèixer-se amb el veïnat i crear 
dinàmiques positives gràcies als 

projectes.

Hind Tary
Kapser a Toulouse

U N  P R O J E C T E  D E    D O N E N  S U P O R T  A L  P R O J E C T E            

E L S  N O S T R E S  C O L · L A B O R A D O R S  K A P S  A  F R A N Ç A
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MINISTÈRE DE 
L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA 
RECHERCHE ET DE 

L'INNOVATION

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCTION 
NATIONALE

MINISTÈRE DE LA 
COHÉSION DES 
TERRITOIRES

COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL 

À L’ÉGALITÉ 
DES TERRITOIRES

PREMIER MINISTRE

Ets estudiant? Ets arrendador?
Estem buscant estudiants d’entre 18 i 30 anys que cerquin allotjament a Barcelona o València i vulguin fer 

voluntariat i compartir pis en un KAPS! També busquem propietaris que estiguin interessats en col·laborar amb la 
nostra entitat oferint habitatge a través del projecte.

Contacteu-nos per a rebre més informació o consulteu el nostre web 

Contacte: eloi.campos@afev.org · 93 624 17 19 · afev.cat/kaps


