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MEMÒRIA 2016

Fa un any definíem el 2015 com un temps d’una certa 
paralització de l’activitat municipal, marcat pel llarg ci-
cle electoral que va viure el país, i recordàvem els efec-
tes que va tenir sobre la Favb. Poc podíem sospitar que 
el cicle s’allargaria com ho va fer, generant un intermi-
nable parèntesi d’incertesa, davant la mirada estupefac-
ta de la ciutadania. A Europa tampoc no sonaven aires 
tranquil·litzadors, amb el terrabastall del Brexit i fets 
com el preocupant ascens de l’extrema dreta o el tractat 
de la vergonya entre la UE i Turquia, que ha deixat mi-
lers de refugiats en terra de ningú.

 A casa nostra hem omplert els carrers fa ben poc en 
senyal de solidaritat i exigència de polítiques decents 
d’acollida als refugiats. Però al mateix temps veiem 
amb molta preocupació com a la nostra ciutat es dis-
paren els delictes per xenofòbia i homofòbia. Pel que 
fa a l’acció  municipal, el 2016 va transcorre amb una 
lentitud exasperant en la definició de les polítiques que 
han de millorar i transformar els nostres barris. Diver-
sos factors, probablement, s’han sumat com a causes: 
la difícil aritmètica de correlació de forces en el plenari 
del consistori, la manca d’experiència institucional de 

l’equip de govern o el lamentable ús del bloqueig per 
part dels grups de l’oposició no han jugat a favor de 
l’agilitat.

Tampoc podem menystenir el pes que han comportat 
els períodes d’incertesa generats tant en la constitució 
del govern de la Generalitat com del govern d’Espanya 
a l’hora de negociar inversions d’àmbit metropolità que 
forçosament han de ser determinants per definir priori-
tats a nivell local. I l’entrada del PSC en el govern de la 
ciutat, tot i reforçar l’equip, amb les necessàries nego-
ciacions, també ha retardat l’acció de govern.

El que és cert és que el procés participatiu del PAM 
i els PADs, el PEUAT, el Pla Estratègic de Turisme i el 
Pla pel Dret a l’Habitatge, aquests tres últims aprovats 
finalment al gener de 2017, han col·lapsat les agendes 
i concentrat els esforços de totes. Sembla, però, que el 
tren ha començat ja a accelerar la marxa i, a punt d’arri-
bar a l’equador del mandat, seria hora de publicar el 
PIM, el Pla d’Inversions Municipals, dintre de les polí-
tiques de transparència de què fa gala l’equip de govern 
de la ciutat. 

Introducció:     2016, UN ANY D’INCERTESA



Per a la Favb, però, el 2016 ha estat un any d’intensa 
consolidació, així que el resumim com un període de 
ferm reforç intern i organitzatiu de la nostra entitat. El 
reforç de personal ens ha fet avançar de forma important 
sobre projectes pendents. Ens ha permès desenvolupar 
el Pla de comunicació i així posar en marxa la pàgina 
web renovada, un projecte imprescindible ajornat per 
la manca de finançament i ja començat a  treballar al 
2015. N’estem molt satisfetes i ara toca desenvolupar 
amb la vostra col·laboració tot el seu potencial perquè 
sigui un canal de comunicació útil per a totes. La cele-
bració dels 25 anys de la revista Carrer ens va portar a 
posar en marxa un projecte de micromecenatge (verka-
mi) en el qual molts dels avui reunits heu participat ge-
nerosament, que contribuirà a aportar recursos als diver-
sos projectes que tenim en marxa per aquesta celebració 
tan significada de l’any en curs. Dins de la millora del 
projecte de comunicació, també hem posat en marxa un 
nou butlletí intern, que us arriba quinzenalment, per tal 
de millorar la visibilitat de les accions i l’eficàcia de la 
relació entre la junta de la federació i les entitats que en 
formeu part.

La formalització de la Taula Veïnal d’Urbanisme de 
Barcelona al gener de 2016 i tot el treball desenvolupat 
al llarg de l’any la consoliden com un espai de confluèn-
cia dels moviment socials, del moviment veïnal i del 
món acadèmic on debatre i generar pensament al voltant 
dels temes urbans. La publicació del primer número de 
Marea Urbana, revista de la Taula, i la seva presentació 
a l’octubre de 2016 dona el tret de sortida a un projecte 
engrescador.

El desenvolupament del conveni d’assessoraments 
urbanístics ha pogut acompanyar molts processos de 
transformació urbana als nostres barris i s’ha validat 
com un projecte cabdal per millorar la participació real 
i qualificada en un tema que ens ocupa molt especial-
ment. Confiem a poder ampliar tal com tenim previst el 
seu abast i introduir-hi alguns canvis pel que fa a la seva 
gestió que ens el facin més assumible.

La revisió i treball sobre el Reglament de Règim In-
tern ens porta avui a sotmetre’l a la vostra aprovació.

La participació en el PAM i els PADs, que ens va 
ocupar molt intensament, tot i les millores respecte a 

processos anteriors, ens ha deixat un regust amarg per 
les mancances detectades i viscudes al llarg del procés 
participatiu, així com per la indefinició de moltes de les 
propostes finals, molt generalistes i que no van acom-
panyades de la informació de dotació pressupostària co-
rresponent.

El dret a l’habitatge ha marcat la nostra agenda i 
hem participat en nombrosos espais de decisió que deta-
llem més endavant. Així mateix, l’alarmant pujada de 
preus del lloguer – que per cert situa Ciutat Vella com 
el barri més car d’Espanya, un 11% per cent per sobre 
del barri de Salamanca- ha estat exponencial i ens ha 
portat a participar del projecte del Sindicat de llogate-
res que aquesta tarda posarem en comú. 

A nivell de lluites ciutadanes ha quedat palès que el 
turisme massificat asfixia la nostra ciutat i s’estén com 
una taca d’oli des dels barris més icònics als barris més 
fronterers, amb les afectacions que implica sobre el preu 
de l’habitatge, el comerç de proximitat o la utilització i 
mercantilització de l’espai públic.  El Fòrum del tu-
risme celebrat el juliol passat va ser un punt de trobada 
amb altres moviments socials i col·lectius. D’altra ban-
da, les aportacions realitzades al PEUAT veurem si ser-
veixen perquè acabi funcionant com a instrument eficaç 
de regulació.
El debat sobre una ordenança de terrasses que acabi 
posant els drets fonamentals dels veïns i veïnes per so-
bre dels interessos privats ens ha situat en posició de 
conflicte davant d’altres actors. Veurem com es resol 
finalment, amb les incerteses que hem detectat a la Co-
missió tècnica de terrasses des de  l’entrada al govern 
del PSC.
La defensa del tramvia, l’arribada del metro a la Zona 
Franca, la implementació la xarxa ortogonal de bus i 
l’ampliació de la xarxa de carrils bici han format part de 
les nostres lluites al llarg de l’any, albirant un necessari 
canvi substancial en el model de mobilitat a la nostra 
ciutat que posi límits al vehicle privat i situï el dret a 
una ciutat saludable com a centre de les polítiques.
 La preparació del Fòrum de dones dels pròxims 5 i 
6 de maig ens ha permès treballar en xarxa amb altres 
entitats i us convidem des d’aquí a participar en la defi-
nició final de les jornades. 
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Participació en el Consell de l’Habitatge Social de 
Barcelona

L’any 2016 ha estat clau en temes d’habitatge amb 
l’elaboració per part de l’Ajuntament del nou Pla pel 
Dret a l’Habitatge 2016-2025. La Favb ha participat 
en diferents reunions en el marc del Consell, així com 
en dues comissions de treball. Una, per a la mobilit-
zació dels pisos buits per destinar-los a lloguer social 
i sancionar els grans propietaris de pisos desocupats 
des de fa més de 2 anys, que pertanyen majoritària-
ment a les entitats bancàries. L’altra, per al foment de 
la rehabilitació, amb l’objectiu de mantenir en con-
dicions d’habitabilitat els edificis i com a mecanisme 
per assegurar l’arrelament de les famílies als barris.

Cooperativa Fem Ciutat

La cooperativa Fem Ciutat, fruit de la fusió de les 
cooperatives veïnals que es va portar a terme el 2015, 
ha treballat a tot l’àmbit de Catalunya i d’una manera 
destacada Barcelona, on la majoria de promocions són 
fruit dels convenis entre la Favb i l’Ajuntament.

Des de Fem Ciutat s’ha treballat per facilitar habi-
tatge assequible a un sector de població que s’expulsa 
contínuament de la ciutat, concretament el de les per-
sones amb ingressos entre el 2,5 i el 3’5 de l’IPREM.

Aquest any la cooperativa ha lliurat dues promocions 
a Barcelona: a Sant Andreu (Casernes, 13 d’abril de 
2016) i a Sants (Can Batlló, 19 de novembre de 2016). 
També una altra a l’Hospitalet (1 de juny de 2016).

Actualment la cooperativa està construint 100 ha-
bitatges al Turó de la Peira (amb inauguració previs-
ta a finals de 2018) i 33 a la plaça de la Gardunya 
(previsió per a finals de 2017), en dret de superfície. 
També estan en tràmit de llicència d’obres habitat-
ges a la zona de la Catalana de Sant Adrià del Besòs.

Pel que fa als plans de futur, estem a l’espera de veu-
re com es concreta en el Pla d’Habitatge la licitació de 
les cooperatives d’habitatge en dret de superfície a Bar-
celona. En aquests moments no se sap si serà possible 
mitjançant un conveni o per concurs públic, tal i com 
s’ha fet en les promocions de “cohousing”. Seguint 
l’esperit de considerar l’habitatge com un dret i no 
com una mercaderia, Solucions Hàbitat ha participat 
en les licitacions convocades per l’Ajuntament per a 
la construcció de nous habitatges de protecció social 

en règim cooperatiu de cessió d’ús per a 75 anys.

Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona

Davant la necessitat d’aturar el creixent procés d’aug-
ment de preus dels lloguers i fer front a la gentrificació, 
un grup d’entitats entre les quals figura la PAH, DESC i 
ASF, més persones a títol individual, es van plantejar a 
semblança d’altres països europeus la creació d’un sin-
dicat d’inquilins que pogués ser un interlocutor vàlid da-
vant l’administració i els propietaris. S’han produït diver-
ses reunions, i poc a poc el tema va adquirint forma.

Concursos d’habitatge públic del Patronat Munici-
pal de l’Habitatge

Des de la regidoria d’Habitatge es va convidar la 
Favb, juntament amb el COAC i l’Escola d’Arquitectu-
ra de la UPC, a participar en els concursos d’habitatge 
públic convocats pel Patronat. Ha estat una experiència 
valorada com a molt positiva per tots els nous partici-
pants, en la qual s’han tingut molt en compte les nostres 
aportacions, que han condicionat veritablement les de-
cisions finals del jurat.

Se’ns ha ofert la possibilitat de discutir els plecs 
de condicions per a les noves promocions que es con-
vocaran en aquest mandat. Hem sol·licitat rebre en el 
futur la documentació amb major antelació, per poder 
treballar-la prèviament i conjuntament amb la vocalia i 
la Taula d’Urbanisme. Les últimes decisions del Patro-
nat, apuntant a la futura remuneració d’aquesta tasca, 
ens permeten obrir la possibilitat d’una participació més 
tècnica en aquests jurats.

Es van convocar i fallar cinc promocions, ubicades a:
• Ulldecona 68-70 (La Marina del Prat Vermell) – 25/07/2016
• Escolapi Càncer 10 (Torre Baró) – 25/07/2016
• Maresme 87-91/Puigcerdà 100-102 (Besòs) – 21/10/2016
• Lluís Borrassà 23-25 (Besòs) – 21/10/2016 

El 2016 no ha estat un bon any en les relacions de 
la Favb amb l’administració en temes d’urbanisme. La 
sensació de manca de coproducció de polítiques urba-
nes ha estat molt estesa entre el conjunt del moviment 
veïnal.

A) TEMES DE CIUTAT: HABITATGE, URBANISME, TURISME, MOBILITAT

HABITATGE
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La manca de fluïdesa en la participació, entre d’al-
tres coses, ens va portar a demanar una reunió amb 
l’alcaldessa per establir itineraris d’intercanvi d’in-
formació i participació, que esperem que comencin a 
funcionar el 2017.

La ciutat oblidada

Per a l’administració, la ciutat oblidada està més que 
oblidada, ja que gairebé no hem tingut diàleg ni inter-
canvi en relació al projecte Sant Andreu-la Sagrera.

No obstant això, les associacions de veïns de la Sa-
grera i Sant Andreu han reaccionat al voltant d’un dels 
projectes essencials d’aquest fòrum sobre la ciutat obli-
dada: el futur de la Meridiana. Sembla ser que l’Ajunta-
ment està treballant en la redacció del planejament que 
falta per desenvolupar, però en tot cas, sense la prèvia 
participació del moviment veïnal al mateix.

Som Meridiana

És part del treball de les associacions de la Sagrera 
i Sant Andreu, a les quals a dia d’avui s’ha incorporat 
un conjunt molt ampli d’AV i entitats. Som Meridiana, 
més enllà de voler incidir sobre una zona concreta, té 
com a objectiu principal la reducció del trànsit rodat i la 
contaminació al conjunt de la ciutat.

Els barris de muntanya

Segueix existint la comissió, si bé paralitzada per la 
manca d’interlocució amb l’administració.

Els Tres Turons

L’administració no ha convocat aquesta comissió, 
creada en l’etapa de CiU. Hem passat de l’obstruccio-
nisme de CiU en relació al Pla aprovat en 2011 al no res.

El cobriment de la ronda de Dalt

Després de la falta d’enteniment entre l’administra-
ció i les entitats veïnals de gran part d’Horta-Guinardó, 
s’ha produït un acord en la redacció dels avantprojectes 
de les rondes, de manera que es redactaran en paral·lel 
les del 2015 i la nova proposta. Totes dues han de for-
mar part de les discussions prèvies al voltant d’una nova 
presa de decisions.

Conveni de Telefónica

El passat mes d’octubre s’havia de produir una res-
posta a les peticions de les entitats veïnals sobre els 

equipaments pactats al conveni firmat entre l’Ajunta-
ment i Telefónica. A finals de 2016 no havíem tingut 
cap resposta.

Seguiment de grans projectes

El conveni signat el 2015 entre l’Ajuntament, la 
Favb, el Col·legi de Arquitectes i el d’Enginyers ens ha 
permès la contractació de tècnics i professionals que ens 
assessoren sobre els següents temes:

- El “calaix” de Sants
- El Turó de la Font de la Guatlla
- Glòries
- Can Peguera
- 22 @
- La Masia del Barça a les Corts
- Meridiana
- Primera fase del Pla de Barris: Bon Pastor, Trinitat 

Nova, Baró de Viver, Maresme, Besòs.

Del Fòrum d’Urbanisme a la Taula (Marea Urbana)

La Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona és fruit 
de l’experiència portada a terme el 2015 en el Fòrum 
Veïnal d’Urbanisme. Durant la seva cloenda es va arri-
bar a la conclusió que s’havia de fomentar un contacte 
permanent entre organitzacions de la societat civil que 
treballen l’urbanisme com a punta de llança del can-
vi social. Durant l’any 2016 es comença a consolidar 
aquesta xarxa de contacte, que va derivant en un actor 
a mesura que comença a impulsar accions pròpies en 
aquest espai.

A la primavera es comença a treballar en la publica-
ció de les conclusions del Fòrum com a primer número 
d’una revista que vol fomentar un anàlisi urbanístic i 
urbà de la realitat de Barcelona vinculada als reptes cap 
al veïnat, en el seu sentit més social. Es va presentar 
al setembre i ara està a punt de sortir el segon número, 
basat en l’anàlisi del turisme de Barcelona. Precisament 
el turisme i, sobretot, l’efecte gentrificador de la seva 
gestió actual, va impulsar a la Taula a idear l’ocupació 
popular de la Rambla del 28 de gener passat, una de les 
accions més cridaneres impulsades des del Fòrum.

A més, la Taula està desenvolupant línies de treba-
ll que abasten des de l’assessorament a associacions 
veïnals concretes (eix Sant Martí-Besòs, AV del Clot-
Camp de l’Arpa, o Vallcarca), l’obertura del debat a ni-
vell metropolità impulsant l’organització de una Taula 
metropolitana, o el foment de tallers per reflexionar so-
bre l’urbanisme des de la perspectiva de gènere.

Des de la Favb estem portant bona part de la feina 
tècnica de la Taula, incloent la seva recent constitució 
com a entitat. De moment, la Taula està oficialment con-
formada per les cooperatives Raons Públiques, CelO-

URBANISME
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bert i LaCol; l’Associació Territoris Oblidats, la Favb, 
l’OACU, l’Observatori DESC i Arquitectes Sense 
Fronteres, a més d’unes 10 persones a títol individual. 
Els principals reptes de cara al futur tenen a veure amb 
aquestes línies de treball obertes, la seva consolidació i 
l’augment de la influència i la composició dels membres 
d’aquesta xarxa de treball.

primer, i participa en diferents grups de treball, com el 
d’espai públic, allotjaments turístics, o en el debat del 
Pla Estratègic de Turisme.

També hem presentat al·legacions al reglament de tu-
risme de la Generalitat.

Àmbit social

Mobilitzacions a Ciutat Vella, l’Eixample i Poblenou. 
Cal destacar l’acció coordinada en diferents barris que 
es va dur a terme sobre el bus turístic, acció coordinada 
en Ciutat Vella i Gràcia amb l’ocupació de hotels.

Des de la Favb s’ha fet un gran esforç per gestar la 
manifestació del 28 de gener “Ocupem les Rambles”.

Actualment estem treballant en diferents àmbits els 
efectes de gentrificació sobre la ciutat (amb ABTS, el 
grup promotor del Sindicat de Llogateres i Llogaters o 
la Taula Veïnal d’Urbanisme).

TURISME

L’impacte del turisme és molt transversal (afecta per 
exemple al dret fonamental a l’habitatge, a la sosteni-
bilitat ambiental, la mobilitat sostenible, la qualitat de 
l’espai públic, els drets laborals...). En definitiva, al pro-
pi model de ciutat.

Els diferents col·lectius afectats, les associacions veï-
nals i la mateixa Favb estem treballant a fons aquesta 
relació entre turisme i ciutat, un àmbit de treball molt 
recent. La feina feta fins ara es pot resumir en aquesta 
cronologia:

Agost de 2014. Els veïns i veïnes de la Barceloneta 
surten el carrer per denunciar els efectes del monocultiu 
turístic sobre el barri.

Febrer de 2015. La Favb, els sindicats, Ecologistes 
en Acció i CJB forcen l’Ajuntament de CiU a la con-
vocatòria d’una Audiència Pública monogràfica sobre 
turisme.

Juliol de 2015. Diferents col·lectius i associacions 
veïnals que ja estaven treballant sobre els impactes del 
turisme en els seus territoris juntament amb la Favb, 
surten al carrer en manifestació fins a la seu de Turisme 
de Barcelona, consorci públic privat i una icona del que 
representa la “marca Barcelona”.

A partir d’aquesta mobilització es gesta la creació 
de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible 
(ABTS), plataforma en la qual la Favb participa des 
dels seus inicis. També és remarcable l’organització del 
Fòrum sobre Turisme que va organitzar l’ABTS el ma-
teix mes de juliol.

El 2016 ha estat un any d’inflexió d’aquesta pro-
blemàtica, tant en l’àmbit institucional com en el social 
i d’impacte als mitjans de comunicació.

Àmbit institucional

PEUAT (Pla Estratègic Urbanístic d’Allotjament Tu-
rístics). S’obre un procés participatiu en el qual la Favb 
està present, també presentant al·legacions.

Creació del Consell de Turisme i Ciutat, com a res-
posta a una reivindicació veïnal. La Favb forma part 
de la seva permanent amb el càrrec de vicepresident 

Espai públic i terrasses

Comissió Tècnica de Terrasses (CTT)
Les seves funcions són emetre informes, elaborar 

propostes de modificació de les condicions i caracte-
rístiques dels elements de les terrasses o sobre projec-
tes d’ordenacions singulars, entre altres. Inicialment la 
Favb estava només com a observadora, però a partir del 
juliol del 2015, per un decret d’alcaldia, som membres 
de ple dret amb vot.

El 2016 ha estat un any força conflictiu. El treball 
s’ha centrat principalment en el procés de desenvolu-
pament de la normativa de terrasses i les problemàti-
ques que s’han generat a l’entorn del seu desplegament. 
Aquest conflicte ha estat molt present en les reunions 
de la CTT: en el moment de l’aprovació d’ordenacions 
singulars, el posicionament per part dels diferents repre-
sentants del gremis sempre ha estat el de defensar els 
seus interessos corporativistes en detriment dels usos 
públics de l’espai.

La Favb ha estat present en el debat de desplegament 
de l’ordenança i de les ordenacions singulars, defugint 
el simple debat de “terrasses sí o terrasses no” per con-
textualitzar-lo en relació a la preservació de la qualitat 
i els usos públics de l’espai i en un projecte de ciutat 
accessible, habitable i sostenible.

Hem continuat fent el paper de mediació i interlocu-
ció en la CTT amb els barris que tenen en el seu territori 
ordenacions singulars en processos d’aprovació o distri-
bucions prèvies. En algunes d’aquestes ordenacions les 
AV han estat presents en el procés de debat i aprovació 

PAISATGE URBÀ



en la Comissió (Poblenou, Sagrada Família), i en d’al-
tres ha estat la Favb qui s’ha posat en contacte amb les 
AV del territori per saber el seu posicionament i així 
poder emetre el vot.

Hem convocat diferents assemblees per tractar les 
problemàtiques del desenvolupament de l’ordenança 
vigent i s’ha creat una petita comissió amb l’objectiu 
d’elaborar un manifest i generar un discurs propi i alter-
natiu al dels gremis, i començar a treballar aquells punts 
que considerem imprescindible que estiguin presents en 
la nova ordenança.

Hem fet públics diferents comunicats per posicio-
nar-nos sobre les problemàtiques a l’entorn del desple-
gament de l’ordenança, i també s’ha dedicat al tema 
l’editorial del número 142 de la revista “Carrer”.

Hem fet seguiment dels temes de mobilitat a través 
de la nostra participació en les reunions del Pacte per la 
Mobilitat. Des d’aquest àmbit ens vam oposar de mane-
ra reiterada a l’augment de les tarifes del transport pú-
blic, una demanda que, malgrat les reticències inicials, 
es va aconseguir.

Hem continuat demanant l’arribada del metro a la 
Marina i la connexió del tramvia per la Diagonal. En 
aquest sentit, davant l’intent d’algunes forces polítiques 
de contraposar els dos objectius, vam intentar fer un co-
municat conjunt dels territoris implicats que finalment 
no va ser possible consensuar. També hem treballat per 
tornar a activar la Plataforma Diagonal per a Tothom 
per renovar la lluita del tramvia, fent un manifest unitari 
el passat 15 de març del 2016.

Creiem important avançar cap a un nou model de 
ciutat capaç de combatre eficaçment la contaminació i 
guanyar l’espai públic que ara sobreocupa el transport 
privat. Hem donat suport a la Plataforma per la Qualitat 
de l’Aire en les nombroses accions que han realitzat. 
Hem vist com diverses associacions federades han fet 
actes sobre el tema de la contaminació (AV Font d’en 
Fargues), a favor del tramvia (AV Fort Pienc i Sagrada 
Família), i hem recolzat la postura de l’AV del Poblenou 
en el tema de la “Superilla”.

Un tema que ens ha preocupat molt és el de poder in-
cidir en la discussió sobre el desplegament de la darrera 
etapa de la NXB (Nova Xarxa Bus). La filtració de les 
línies noves i la desaparició de les antigues ha creat molt 
enrenou en alguns barris, tal i com hem vist en la ronda 
de reunions que la Favb ha fet en els districtes amb les 
associacions. L’Ajuntament ha retardat la participació 
en aquest procés fins al gener del 2017.

MOBILITAT
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La Favb està present en els següents espais de parti-
cipació:

• Comissió permanent del Consell Escolar Municipal 
de Barcelona

• Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)

La Favb també participa en:
• Comissió de Mapa Escolar i Escolarització
• Taula de treball sobre el debat futur educatiu “Ara 

és demà”.
Hem acordat amb el Consorci d’Educació de Barce-

lona formalitzar una relació estable amb la Favb per fer 
un seguiment de les polítiques educatives. Hem inter-
vingut en un cas concret d’una denúncia de maltracta-
ment escolar en un institut de Ciutat Vella.

Comissió en Defensa de la Sanitat Pública de la 
Favb

Al llarg del 2016 hem seguit amb les reunions men-
suals de les vocalies de sanitat de les associacions de 
veïns i veïnes, amb les trameses d’informació i la par-
ticipació en els diferents espais de coordinació territo-
rials.

A continuació relacionem les accions més remarca-
bles dutes a terme:

• Defensa la gestió 100% pública dels recursos 
econòmics dedicats a sanitat pública.

• Participació en les mobilitzacions i seguiment de 
la reordenació de l’Atenció Primària de Salut de la 
ciutat:

•  Trasllat de l’atenció pediàtrica de Fort Pienc a 
Pare Claret

•  Trasllat d’especialistes de Manso
•  Participació en el pla de millora de l’atenció 

primària de l’AIS Litoral
• Reivindicació de la millora de l’accés en transport 

públic als centres sanitaris: a l’Hospital de l’Espe-
rança per als pacients de Ciutat Vella, a l’Hospital 

Vall d’Hebron per als de Sant Andreu i Horta, i a 
l’Hospital de Sant Pau per als pacients del Guinar-
dó.

• Reivindicació de la disminució del temps d’espera i 
les llistes d’espera al metge de família, a les proves 
diagnòstiques i a les intervencions quirúrgiques.

• Defensa de l’atenció a les persones sense targeta 
sanitària.

• Denuncia de l’intent de modificació dels estatuts 
del Consorci Parc Salut Mar, per propiciar l’entra-
da d’entitats privades al Consorci.

• Denúncia de l’existència d’activitat privada en el 
Clínic, BarnaClínic: rebuig a utilitzar els recursos 
públics en l’assistència sanitària privada.

• Presentació de les nostres demandes a:
•   La Conselleria de Salut
•   Al Consorci Sanitari de Barcelona: en les tro-

bades de seguiment amb els responsables.
•   A l’Ajuntament de Barcelona: en les reunions 

de seguiment amb la Comissionada de Salut i 
el seu equip.

•   Als gerents i directius de centres sanitaris: Vall 
d’Hebron, Clínic, Sant Pau i Hospital del Mar.

•   Al Parlament de Catalunya: presentació de les 
nostres demandes i més de 10.000 signatures. 
Reunió amb representants de Junts pel sí, Ca-
talunya sí que es pot i Ciutadans.

• Denúncia de la saturació dels serveis d’urgències i 
la vulneració del dret a la protecció de la intimitat 
de les persones en aquests serveis:

•   El 15 de novembre es va realitzar una tanca-
da a la Conselleria de Salut i presentació d’un 
manifest dirigit al Conseller, denunciant la si-
tuació.

•   El 15 de desembre es va realitzar una roda de 
premsa a la Favb, denunciant que tenir malalts 
als passadissos no és normal i vulnera el dret a 
la intimitat (recollit a la Constitució, a la Ley 
General de Sanidad, i a la Carta de Drets i Deu-
res de la Ciutadania en relació amb la Salut de 
la Generalitat de Catalunya, entre d’altres).

•   Enviament de còpies de la carta al president 
de la Generalitat, a l’alcaldessa de Barcelona, 
a la comissionada de Salut de l’Ajuntament de 
Barcelona, al Síndic de Greuges de la Genera-
litat i a la Síndica de l’Ajuntament. I a tots els 
partits polítics del Parlament de Catalunya.

B) TEMES RELATIUS A ENSENYAMENT, DONES, DRETS SOCIALS, PAR-
TICIPACIÓ I SANITAT

ENSENYAMENT

SANITAT



• Coordinació amb altres moviments activistes per la 
defensa de la sanitat pública i participació en mobi-
litzacions més àmplies a Barcelona i a altres locali-
tats de Catalunya.

Per últim, ens hem de felicitar per la concessió en-
guany de la Medalla d’Honor de la Ciutat, per la de-
fensa de la sanitat pública al CE SAP Muntanya, també 
membres de la comissió.

Durant el 2016 hem estat presents en diversos àmbits 
per tal de fer visibles les realitats veïnals amb una pers-
pectiva de gènere:

A nivell institucional, hem participat en el Consell 
Municipal de Dones, el Grup de Treball de Transversa-
litat i la Jornada de municipis contra l’explotació sexual.

A nivell social, hem col·laborat amb el Col·lectiu de 
Dones Gitanes, el Col·lectiu de Dones Llatines, Ca la 
Dona, la Plataforma Unitària contra les Violències i la 
Plataforma Catalana pel Dret a no ser Prostituïdes.

També com a Favb hem estat presents en els actes del 
21 gener (dia contra la Trata), el 8 de març (dia de les 

Dona Treballadora),
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 el 25 de novembre (dia de 
les Dones contra les Violències), en el Fòrum contra la 
islamofòbia, en la celebració “1976-2016 - 40 anys de 
lluites de dones”, en la Mostra de films de dones i en 
Dones contra el TTIP.

A partir del setembre vam començar a preparar el 
Fòrum Veïnal de Dones que se celebrarà el 5 i 6 de maig 
del 2017. Ha estat una dinàmica de reunions quinzenals 
on hem convidat a participar les dones de les associa-
cions veïnals i també diversos col·lectius per preparar en 
xarxa aquest esdeveniment (Ecom, Xarxa de dones per 
la Salut, Sindillar, Asendi, CJB, Fundació Surt, Territo-
ris Oblidats, Entrepobles...). El primer fruit d’aquestes 
reunions ha estat la realització d’una enquesta dirigida 
a les associacions per tal de copsar la sensibilitat de les 
nostres entitats respecte a la situació de les dones.

Com a Favb participem a l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva, formant part de la comissió per-
manent. Enguany s’ha realitzat la jornada de celebració 
del 10è aniversari i es comença a elaborar un nou Pla 
Estratègic a 10 anys vista. El treball just ha començat i 
formem part de la comissió de debat.

La participació de la Favb en aquest àmbit, però, és 
menor i falta coordinar-la, ja que gran part de les inicia-
tives les duen a terme les entitats del Tercer Sector, que 
tenen una forta presència assistencial entre els col·lec-
tius més desfavorits i que compten, les més potents, amb 
els seus propis serveis d’estudi. Falta trobar una millor 
acció de la Favb en aquest camp, on fem intervencions 
diverses segons els barris, però de forma molt aïllada.

Estem presents en el Consell d’Immigració i en el 
Consell de Benestar Social.

Davant la problemàtica de les persones que malviuen 
del “top manta”, i que ha tingut molta cobertura me-
diàtica, la Favb va fer un comunicat exigint a totes les 
administracions solucions dignes.

També hem donat suport al tancament definitiu del 
CIE de la Zona Franca i ens hem sumat a les campanyes 
de UFCR, SOS Racisme, Papers per a Tothom o el dia 
de l’Holocaust.

Amb l’APE (Aliança contra la Pobresa Energètica) 
col·laborem estretament i cada quinze dies es fan ses-
sions a la sala d’actes de la Favb.

Solidaritat

Vam donar suport a la caravana Obrint Fronteres, que 
va anar a Grècia en solidaritat amb els refugiats.

A iniciativa de la Taula Catalana per la Pau a Colòm-
bia, la Favb va formar part a finals de març d’una de-
legació emparada pel Parlament de Catalunya que va 
visitar la ciutat colombiana de Buenaventura, amb la 
missió d’investigar les denúncies de violació dels drets 
humans atribuïdes a l’empresa portuària catalana TCB. 
Es va fer un informe que es va presentar al Parlament. 
Al mes de novembre, la Taula, la Favb i les associacions 
veïnals de la Barceloneta vam organitzar una xerrada a 
aquest barri amb motiu de la visita d’una activista veï-
nal de Buenaventura. Hem demanat a l’Ajuntament que 
s’impliqui en aquest tema, de moment sense èxit.

Aigua és Vida

Participem a la coordinadora que vam promoure con-
juntament amb Ecologistes en Acció i Enginyers sense 
Fronteres per impulsar la recuperació de la gestió públi-
ca de l’aigua. Aigua és Vida s’ha reforçat amb la incor-
poració de col·lectius de diverses poblacions catalanes 
que també plantegen processos de remunicipalització. 
El més avançat es el de Terrassa, en acabar la concessió 
de l’empresa Mina de Terrassa i decidir l’Ajuntament 
que municipalitzarà el servei. La qüestió no està tan-
cada i donem suport a les mobilitzacions que es duen 
a terme a aquesta ciutat i que poden significar un fort 
impuls al moviment de municipalització.

Pel que fa a Barcelona, cal destacar la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que conside-

DONES

DRETS SOCIALS
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ra nul el procés de creació d’Aigües de Barcelona (em-
presa que gestiona el servei de distribució i depuració a 
la majoria de municipis de la Àrea Metropolitana) per 
no haver-se fet de manera competitiva. Ara l’empresa 
ha recorregut el Tribunal Suprem i en cas que aquest ra-
tifiqués la sentència quedaria una porta oberta a la muni-
cipalització. És un tema complex, ja que en ser una en-
titat supramunicipal, exigeix l’acord de diversos grups 
polítics per tirar-ho endavant. De moment l’Ajuntament 
de Barcelona ha aconseguit aprovar el finançament per 
dur a terme l’avaluació del cost dels equipaments amb 
què hauria d’indemnitzar el Grup Agbar en cas de mu-
nicipalització. És un tema crucial ja que Agbar intenta 
inflar aquest cost per fer impossible el procés. De mo-
ment, Aigua és Vida ha optat per prioritzar el tema a 
Terrassa per entrar en els propers mesos a realitzar una 
campanya a favor de la municipalització a Barcelona. 
Que el nostre treball té un impacte ho podem veure per 
les pressions que hem rebut a la revista “Carrer” per part 
de l’empresa.

Parcs i Jardins

Des de l’any passat la Favb està representada al Con-
sell d’Administració de l’Institut Municipal de Parcs i 
Jardins de Barcelona en qualitat de convidada, pendent 
del necessari canvi d’estatus que garanteixi una verita-
ble participació ciutadana com a membre de ple dret.

Durant l’any 2016 hem participat en dues reunions 
del Consell, amb el doble objectiu de recavar informa-
ció i aportar propostes que puguin ajudar a millorar les 
condicions de vida als barris amb l’augment de zones 
verdes (com marca l’OMS) i garantint el seu correcte 
manteniment. (veure annexe)

En els primers mesos d’aquest any va finalitzar el 
procés participatiu del PAM. Tot el procés ha estat molt 
controvertit: les associacions han tingut la sensació que 
feien propostes partint de zero i que no es reconeixia 
prou el bagatge propositiu que ostenten. La Favb va 
fer una roda de premsa on es va presentar un document 
amb les nostres demandes de ciutat. El retorn ha estat en 
molts casos massa abstracte i, per acabar-ho de compli-
car, finalment el PAM no va tenir el suport majoritari de 
les forces polítiques.

Al mes de juny, quan s’acabava el procés del PAM, 
va començar el procés participatiu per elaborar les Nor-
mes de Participació municipal. Aquesta discussió era 
la successió de la frustrada dinàmica que en el mandat 
anterior no va arribar a bon port per falta de consens 
polític. Ara, però, la discussió va partir del dictamen 
que va fer la Favb juntament amb el CAB i el CJB tres 
anys enrere. L’Ajuntament va crear un grup impulsor de 
discussió on hi hem participat, en el qual hem compartit 
reflexions i estratègies amb les entitats socials del CAB, 
CJB i Ecom, entre d’altres.

PARTICIPACIO



La vocalia de Medi Ambient de la Favb ha continuat 
les línies de treball obertes i ha adquirit nous reptes am-
bientals. Entre d’altres, hem treballant especialment els 
següents temes.

Defensa de la qualitat de l’aire

A l’assemblea del 2016 es va aprovar la resolució per 
la qualitat de l’aire consensuada amb la Plataforma per 
la Qualitat de l’Aire i Ecologistes en Acció.

Actualment la Favb és membre actiu de la Taula con-
tra la Contaminació de l’Aire de l’Ajuntament de Bar-
celona i la Taula per la Qualitat de l’Aire de la conurba-
ció urbana de Barcelona (Generalitat).

En totes dues es defineixen zones LEZ (Low Emis-
sions Zone) i ZUAP (Zona Urbana d’Atmosfera Prote-
gida) i es redacten els protocols d’actuació preventius i 
les mesures pal·liatives en cas d’episodis de contamina-
ció ambiental.

Pobresa energètica

Fem un acompanyament quinzenal del treball de 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Cata-
lunya, i publiquem regularment les problemàtiques re-
lacionades a la revista “Carrer” de la Favb.

C) SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Hem signat un conveni amb l’ONG EcoServeis per 
implementar com a objectiu prioritari la lluita contra la 
pobresa energètica, així com en les promocions d’habi-
tatge social, cohousing de la Favb.

Consell de Sostenibilitat

La Favb és membre actiu del Consell de Sostenibili-
tat de l’Ajuntament de Barcelona, i participa activament 
dels objectius del Pacte pel Clima, B+S, Barcelona més 
Sostenible. També hem estat al grup de treball Reforma 
Passiva i Consciència Activa contra la Pobresa Energè-
tica.

Modernització del Zoològic

La Favb és membre actiu de la Taula per un nou mo-
del del zoo, on s’ha debatut el seu encaix en el projecte 
de ciutat Barcelona Naturalitzada i amb Biodiversitat 
Forestal i de Fauna.

El nou zoo ha d’estar enfocat a la protecció de les es-
pècies autòctones en vies de desaparició, les al·lòctones 
decomissades i nascudes en captivitat i a la investigació 
i la difusió dels valors que avancin en el paradigma del 
benestar animal en captivitat. El tret més rellevant ha 
estat la firma de la declaració “Barcelona lliure de do-
fins en captivitat”.

Després d’uns mesos sense activitat, el Consell de 
Ciutat s’ha reanimat. Es van celebrar eleccions a la 
comissió permanent i la Favb va ser escollida pel grup 
d’entitats per formar-ne part. De fet, la presència real 
de la Favb a aquesta comissió és doble: hi ha l’Albert 
Recio com a representant de la Favb i en Joan Borde-
tas, que va ser escollit per la Coordinadora d’Entitats de 
Sant Antoni.

La comissió permanent es reuneix mensualment i 
controla el dia a dia del Consell, els debats generals i la 
tasca de les comissions.

En el temps que hi portem s’han produït debats sobre 
el codi ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament i està pen-
dent l’avaluació del reglament de participació.

Hem participat activament a la Comissió de Pressu-

postos, on vam promoure que els grups polítics justifi-
quessin la seva posició (amb un resultat desigual, alguns 
ho van fer detalladament i d’altres no). Com és sabut, 
tota l’oposició, amb raons molt diverses, es va oposar 
als pressupostos i finalment es van aprovar mitjançant 
una moció de confiança a l’alcaldessa.

Es difícil avaluar en detall el pressupost, si bé es 
pot advertir que: a) S’ha produït una millora substan-
cial en matèria de transparència a la web municipal; b) 
Suposava un increment de la despesa social respecte a 
l’anterior pressupost de l’època Trias, si bé segurament 
insuficient per a la realitat dels barris. La Comissió ha 
acordat realitzar periòdicament sessions de seguiment.

Estem participant a dos comissions que tot just aca-
ben de començar a funcionar: una dedicada a l’estudi de 
les desigualtats de la ciutat i l’altra sobre espai públic.

D) CONSELL DE CIUTAT
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Hem ofert assessorament continuat a les associacions 
veïnals que han necessitat de la nostra ajuda i suport. 
Aquest és un dels serveis que més sentit dóna al treball 
de la Favb i que omple diàriament l’agenda del servei 
tècnic de l’entitat. En altres apartats d’aquesta memòria 
deixem constància de les accions programades que hem 
fet en aquesta línia: el BEC (Barri Espai de Convivèn-
cia) al districte de Gràcia, l’assessorament legal a les 
entitats o cursets de protecció de dades.

En el dia a dia donem resposta a nombroses consultes 
per resoldre dubtes relacionats amb temes de gestió o 
campanyes reivindicatives. En alguns casos, l’acció de 
la Favb ha estat més col·lectiva, com per exemple al 
Casc Antic davant la situació generada per la instal·la-
ció d’una sala de venopunció, o davant de diverses pro-
blemàtiques socials en l’espai públic que han portat a 
reunions amb les associacions i la regidoria. En altres 
casos com el cobriment de la Ronda de Dalt, que afecta 
cinc barris, la Favb va fer un comunicat de suport el 
passat 20 de setembre. A ressaltar l’assessorament en 
conflictes interns d’associacions, com quan es va fer un 

paper mediador al Casc Antic. Cas a part ha estat la si-
tuació de la AV de la Pau on, davant de les irregularitats 
denunciades per alguns socis per no fer assemblees des 
de fa 7 anys, la junta de la Favb va aplicar les resolu-
cions dels estatuts i s’ha expulsat cautelarment de la Fe-
deració a l’espera del dictamen de l’assemblea general.

A l’octubre la junta va començar una roda de troba-
des amb les associacions veïnals, amb la novetat que 
en comptes de convocar-les al local de la Favb, les re-
unions es van traslladar als respectius districtes. Ente-
níem que era una bona manera d’apropar-nos a la rea-
litat dels territoris i tenir un contacte més personalitzat 
amb cada una de les entitats federades. En total van ser 
11 reunions, una per districte, excepte Sants-Montjuïc, 
on es van fer dues. Els temes eren interns (promoció 
del codi ètic, nova pàgina web, fòrum de dones) i ex-
terns (normes de participació, nova xarxa de bus, habi-
tatge). Globalment hem sortit molt satisfets d’aquesta 
experiència i, donat alguns barris ens ho han demanat, 
hem considerat que és una dinàmica que hem de repetir 
periòdicament.

F) RELACIONS AMB LES AV

E) PROJECTES I SERVEIS

Barris del districte de Gràcia

Activitats desenvolupades:

1.  Acció diagnòstica

• Buidat de dades poblacionals distribuïdes per ba-
rris.

• Edició d’un informe sociodemogràfic sobre els ba-
rris del districte de Gràcia.

• Subministrament de qüestionaris a alumnes d’ESO 
i Batxillerat, i recollida de dades de les seves per-
cepcions sobre els barris de Gràcia (Escola Gravi i 
INS Vila de Gràcia).

• Realització d’entrevistes i trobades col·lectives a 
agents clau i entitats:

o AV Pro-Vallcarca
o AV Gràcia Nord-Vallcarca
o Josefina Altés (banc del temps de Gràcia)
o Lluïsos de Gràcia
o Teixint Connexions
o Tècnic de barri de Vallcarca
o Agrupació Cultural i Social ACIS (la Salut)
o Tècnica de barri del Coll
o AV Coll-Vallcarca
o Tècnica de barri de la Salut
o AV Passeig de Sant Joan
o Toni Ramón: AV Vila de Gràcia
o AV Park Güell, la Salut i Plaça Sanllehí
o Assemblea de Vallcarca

BEC



• Procés d’anàlisi de les entrevistes sobre la base de 
la classificació de problemàtiques i reptes veïnals, 
xarxa de ciutadania activa i possibilitats d’acció 
veïnal.

• Estudi de la xarxa d’entitats i col·lectius dels ba-
rris: col·laboracions interciutadanes.

• Investigació de tipus etnogràfica amb els col·lec-
tius relacionats amb el Bank Expropiat de la Vila 
de Gràcia.

• Sistematització de la historia general i la història de 
les reivindicacions veïnals de cadascú dels barris 
que formen el districte.

• Registre fotogràfic de tots els espais d’interès dels 
barris, així com les festes i diades a celebrar (pla-
ces, carrers, edificis històrics, enclavaments de rei-
vindicació veïnal, festa de Sant Medir i festa major, 
trobades d’entitats...).

2. Activitats als centres educatius:

• 2 xerrades-taller a primària al CEIP Baldiri i Reixac 
els dies 6 i 17/10/2016. 51 alumnes.

• 2 xerrades-taller a primària al CEIP Montseny a 5è 
i 6è de primària el dia 10/11/2016. 46 alumnes.

• 2 xerrades-taller a primària a l’escola Gravi el dia 
15/11/2016 a dos grups de 4t de primària. 42 alum-
nes.

• 6 xerrades-taller a 3r de secundària de l’escola Vi-
rolai programades amb un grup de gent gran un cap 
a la setmana des del 21/02 al 21/03 de 2017. 16 
alumnes i 8 persones grans.

• Procés de consulta de percepcions mitjançant qües-
tionari a l’escola Gravi.

• Procés de recollida i anàlisi de percepcions mi-
tjançant dibuixos a les escoles Baldiri i Reixac, 
Montseny i Gravi.

• Recollida de percepcions sobre mapa virtual d’en-
clavaments del districte.

Concertació d’activitats:

• Escola Nou Patufet: compromís d’aplicar el projec-
te tant a primària com a secundària.

• IES Vila de Gràcia: 3 sessions cap a l’abril amb 4t 
d’ESO dins d’una dinàmica de l’escola de connec-
tar els alumnes amb el barri.

• Escola Vedruna-Gràcia: 1 activitat a primària a 
l’abril.

• CEIP La Sedeta: 2 sessions el 19 de maig.

3. Treball amb alumnes en pràctiques

Universitat de Barcelona

Sociologia:
Manuel Najero
La feina del Manuel s’ha centrat a desenvolupar un estudi sobre 

el moviment veïnal de la Vila de Gràcia des de la seva vessant més 
recent: col·lectius sorgits a partir del moviment del 15M i que aquest 
any 2016 han tingut un destacat seguiment mediàtic a partir dels fets 
de la desocupació del Bank Expropiat. L’informe conformarà el seu 
treball de fi de grau i estem incorporant la feina a l’anàlisi diagnòstic 
del bec. Encara en procés. Data de finalització: juny de 2017.

Andrés Morales
El seu treball va ser l’estudi de la conformació de la identitat 

social dels migrants barcelonins a través de les organitzacions civils 
de defensa de drets ciutadans com l’habitatge. Es va inserir a les re-
unions de la PAH, estudiant el procés pel qual les famílies participen 
d’un projecte de col·lectivitat que va més enllà de les particularitats 
de cadascú i que fa sorgir un ‘nosaltres’ construït des de la lluita pels 
drets de tothom.

Geografia:
Jordi Muñoz
La seva feina ha consistit a sistematitzar les dades sobre l’evolu-

ció del preu del lloguer a la ciutat, tenint en compte les seves particu-
laritats territorials, a més de buidar dades sobre usos de l’habitatge, 
turistificació, diferències de renda dedicada al lloguer i característi-
ques del règim de tinença dels habitatges. Tot l’estudi està avançant 
cap a la confecció d’un informe en termes de treball de final de grau 
que servirà com a document de dades que dona suport al discurs 
polític de la Favb.

La seva contribució ha estat prou profitosa i, fins i tot, va confec-
cionar els fulls informatius repartits per l’ocupació de la Rambla el 
28 de gener passat.

Estefanía Macías i David García
La seva feina va estar directament relacionada amb l’organització 

del fòrum veïnal d’urbanisme de l’octubre de 2015 i van finalitzar 
les pràctiques al febrer de 2016. Gairebé el 80% de la seva feina va 
ser donar suport en termes de recopilació i sistematització de dades, 
suport logístic i de difusió.

Educació Social:
Inés Mencos
La seva feina ha estat la de suport a la vessant pedagògica del 

projecte. Fonamentalment ha aportat idees i ha treballat les presenta-
cions de les xerrades i el desenvolupament dels tallers. Va començar 
sobre el setembre, el seu ritme és més intermitent per problemes 
d’horaris, però fa feina des de casa i tractem de quadrar horaris de 
tallers amb la seva disponibilitat.

També està realitzant la sistematització de dades de qüestionaris 
dels joves dels centres educatius i les aportacions en termes de per-
cepcions que expressa l’alumnat durant els tallers.

Universitat Autònoma de Barcelona

Ciències Polítiques:
Alberto Montufo
L’Alberto va començar al desembre de 2016 i realitzarà les pràc-

tiques casi en la seva totalitat durant el 2017. Fins ara, ha col·laborat 
amb un article que es publicarà al web de Carrer sobre l’evolució 
dels preus del lloguer i la turistificació. També ha realitzat una sínte-
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si del pla d’habitatge i ara està realitzant una anàlisi de xarxes sobre 
la xarxa d’entitats del districte de Gràcia.

Sociologia:
Alejandro Belmonte
L’Alejandro va realitzar feina a la Favb durant mesos de 2015 

i 2016 i el seu treball va tenir tres vessants: per una part, va ser 
l’alumne que va posar en ordre les dades del Panoràmic de les As-
sociacions Veïnals amb el qual havíem col·laborat amb el CAB. Per 
una altra banda, va buidar les dades de l’enquesta a les associacions 
veïnals sobre l’estat urbanístic dels barris de Ciutat Vella, a més de 
confeccionar una presentació amb totes les dades de cara al fòrum 
veïnal que vam organitzar. Per últim, va dedicar un bon gruix de la 
seva feina a treballar un procés de consulta i participació sobre el 
parc central del Poblenou en col·laboració amb l’associació veïnal 
del Poblenou i l’Eix Pere IV. 

Habitatge

• Es continua amb els assessoraments presencials a 
l’AV de Ciutat Meridiana, a la vegada que  s’han anat 
incorporant altres associacions com la de Besòs.

• Participació activa en les comissions de treball 
creades per l’Ajuntament per mobilitzar el parc d’ha-
bitatges buits propietat dels bancs o de grans tenidors, 
i  per promoure polítiques d’accés a l’habitatge digne a 
preus assequibles a través de noves  formes de tinença 
d’habitatge com les cooperatives d’habitatge o com el 
cohousing (cohabitatge). Per tal motiu es van realitzar 
reunions específiques amb l’administració amb la fina-
litat d’incorporar la cooperativa de la Favb a aquesta 
nova forma d’accés a l’habitatge de protecció oficial.

• Participació en reunions, pràcticament quinzenals, 
per a la creació del nou actor social, el sindicat de llo-
gateres i llogaters de Barcelona, que aspira a tenir ca-
pacitat i influència en la realitat actual de les polítiques 
de lloguers a Espanya i Catalunya. A més a més, hi una 
forta implicació en els diferents àmbits i comissions que 
es conformen. 

• Referent en assessorament d’arrendaments, la Favb 
rep bastants consultes referents als contractes de llo-
guer sotmesos al text refós de la llei de 1964. Aquests 
contractes denominats de “renda antiga” són els que es 
troben en vigor en molts habitatges situats a Ciutat Ve-
lla i els titulars, gent gran en la majoria dels casos, es 
troben ara mateix en una situació d’indefensió davant 
de la venda massiva d’edificis sencers per destinar-los 
bé a habitatges turístics il·legals, bé a pisos de luxe, 
amb unes rendes que multipliquen per sis les que reben 
d’aquests inquilins. 

• Reunions amb el Patronat Municipal d’Habitatge 
de Barcelona referent a  problemes de gestió dels ha-
bitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Fruit 

d’aquestes reunions hi ha una major implicació dels 
veïns en la gestió de les despeses dels serveis de les em-
preses externes que ha permès la reducció de la quota 
de la renda.

• Participació en les reunions preparatòries de la ci-
mera d’Habitat III que es va celebrar a Quito el passat 
octubre col·laborant en la redacció i el treball de la De-
claració de Barcelona, amb un posicionament crític en 
relació amb la Nova Agenda Urbana Mundial.

Turisme

• Atenció i resolució de consultes dels veïns que pa-
teixen problemes amb pisos turístics, les molèsties que 
provoquen als veïns, siguin legals o il·legals, com els 
sorolls o els comportaments incívics. 

• Presentació d’al·legacions al Pla Especial d’Urba-
nisme d’Allotjament Turístic (PEUAT). En aquest sen-
tit, es van incloure més zones dins de la zona específica 
1 (ZE 1), com demanava la Favb juntament amb les as-
sociacions de veïns.

• Presentació d’al·legacions al projecte de decret 
de reglament de turisme de la Generalitat, publicat al 
DOGC el 29 juliol de 2016.

• Personació en el contenciós interposat per Arts 
Apartaments, SL contra l’Ajuntament i l’Associació de 
l’Òstia en referència a la sanció imposada per tenir ha-
bitatges d’ús turístic sense la corresponent llicència.

• Personació en els contenciosos interposats contra 
l’ajuntament contra el Pla Especial d’Urbanisme d’Ha-
bitatges d’Ús Turístic (PEUAT).

Terrasses

Participació mitjançant la presentació d’al·legacions 
a la inclusió de determinades zones dins de l’ordenació 
singular de l’ordenança de terrasses.

• Personació en el contenciós interposat pel Gremi de 
Restauradors contra l’Ajuntament de Barcelona i l’AV 
Alerta Poble-sec per la reducció horària que va acordar 
per al carrer Blai i Blesa sotmesa a ordenació especial, 
i on la incidència del soroll, molèsties i alteracions de 
l’ordre públic i de convivència és especialment intensa.

Urbanisme

• Assessorament a les AV de Les Corts en el cas de la 
Masia De Can Planes, també anomenada la Masia pro-
pietat del Futbol Club Barcelona, davant de l’alteració 
de la realitat patrimonial vigent en aquest immoble que 
té la consideració de bé d’interès local.

• Presentació d’al·legacions al Pla Especial Urbanís-
tic Integral per a La Masia del Futbol Club Barcelona 
(PEUIMFCB)

SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT 
JURÍDIC



• Assessorament i assistència a reunions amb les pla-
taformes de Vallcarca en relació amb l’ordenació ur-
banística de la part del barri de Vallcarca afectada per 
la modificació del PGM Hospital Militar-Vallcarca, al 
districte de Gràcia.

• Assessorament sobre els problemes sorgits arran de 
l’establiment d’una benzinera a l’Eix de Pere IV.

Associacionisme

• Han estat freqüents les consultes de les AV relacio-
nades amb temes sobre la gestió diària de l’associació, 
funcionament, estatuts, relacions amb tercers, incor-
poració a organitzacions de segon grau, intervenció en 
la gestió d’equipaments..., amb prou satisfacció de qui 
s’ha adreçat a aquest servei.

• De la mateixa manera, es van redactar contractes a 
les associacions de veïns o altres instruments necessaris 
per al desenvolupament de les seves activitats.

Varis

• Actualment la Favb està personada en deu conten-
ciosos, cinc dels quals es dirimeixen al Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, per haver-se recorregut 
plans urbanístics, com el d’habitatges d’ús turístic. En 
aquests casos ha estat necessària la intervenció d’una 
procuradora.

• En els altres cinc casos, la qüestió processal es va 
resoldre en el jutjat del Contenciós Administratiu i no 
va caldre personal addicional.

• Al final es detallaran els contenciosos en els quals 
es troba actualment personada la Favb, bé com ella ma-
teixa o donant suport a l’AV afectada.

• S’han impartit diversos cursos en matèria de protec-
ció de dades a Torre Jussana. Referent a això, es conti-
nua insistint en l’obligació d’aplicar diverses mesures 
destinades a garantir la protecció d’aquestes dades de 
totes les AV. De manera paral·lela, el futur immediat és 
el compliment de la llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern.

Es continua fent el repartiment d’aliments amb la 
col·laboració de sis associacions de veïns segons el con-
veni amb la Creu Roja. Es fa un seguiment de les unitats 
familiars que es beneficien dels aliments que la Unió 
Europea reparteix. Es continua al magatzem de Can 
Batlló, que el Centre Social de Sants ha ofert per fer la 
tasca de descàrrega dels aliments del pla 2016 de la UE 
d’ajuda alimentària a les persones més necessitades. Hi 
participen el Centre Social de Sants, el Centre Solidari 
Casc Antic, la Coordinadora del Casc Antic, Guineueta, 
Paraguay-Perú i Sagrada Família.

El 2016 s’enllesteix el nou pla de comunicació, se-
guint el mandat de diverses assemblees. La junta activa 
una comissió per establir els criteris de comunicació. 
Davant diverses propostes s’escull l’empresa que pu-
gui desenvolupar tècnicament la nova web, així com la 
dissenyadora que li ha de donar forma gràfica. S’imple-
menta la nova web de la Favb i es reactiven les eines 
comunicatives digitals (Facebook, Twitter, butlletí elec-
trònic). Per fer el seguiment i manteniment d’aquestes 
eines s’incorpora a la plantilla de la Favb una periodista 
a mitja jornada. A finals d’any ja està enllestida la nova 
web.

La nova web ha de suposar un canvi substancial en la 
comunicació de l’entitat: permetrà donar més visibilitat 
al treball de la Favb i una millor difusió de les activitats 
de les associacions de veïns i veïnes, i de les entitats 
amb què treballem de manera coordinada.

Hem estat membres del jurat del premi als Mitjans de 
Comunicació de Benestar Social.

Servei de premsa

Des de la Favb hem atès durant tot l’any els perio-
distes que es posen en contacte amb nosaltres. Els hem 
facilitat informació i documentació sobre els diferents 
temes que afecten els barris i la ciutat o els hem derivat 
als interlocutors adients responsables de la junta de la 
Favb o de les diferents associacions de veïns i veïnes.

També hem fet difusió als mitjans de comunicació i 
a la ciutadania interessada de múltiples informacions, 
comunicats de la Favb i de les associacions, documents 
d’interès o convocatòries i rodes de premsa, a la ma-
teixa seu de la Favb o fora de l’entitat. La Favb també 
dóna aixopluc amb la seva sala de premsa i recolzament 
divers a les entitats amigues que no disposen d’un espai 
o de mitjans comunicatius adients.

Rodes de premsa 2016

Convocades per la Favb o juntament amb altres en-
titats: La Favb davant el procés participatiu del PAM; 
Els barris denuncien l’incompliment del conveni de 
Telefónica amb la ciutat; Barcelona i la violació dels 
drets humans a Buenaventura; Presentació del Primer 
Fòrum Veïnal sobre Turisme; Desokupa i els desnona-
ments fora de la llei; Construcció d’un macrohotel a les 
Drassanes.

Altres: Els sindicats d’Ensenyament anuncien reivin-
dicacions i mobilitzacions. 

PROJECTE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

COMUNICACIÓ DE LA FAVB
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Revista Carrer

Durant l’any s’han publicat i distribuït 4 números de 
la revista de la Favb. Mitjançant els seus continguts hem 
intentat acomplir amb un triple objectiu: aprofundir so-
bre diversos temes de ciutat des d’un punt de vista re-
flexiu i crític; donar a conèixer a la ciutadania notícies 
sobre les diferents realitats dels barris i del seu movi-
ment veïnal i social; i formar els periodistes en la sen-
sibilitat pels temes d’interès local, veïnal i comunitari.

Per fer possible aquesta feina s’han realitzat quatre 
consells de redacció amb una mitjana d’entre 15 i 20 
persones participant, entre periodistes, fotògrafs i il·lus-
tradors. Els consells s’han anat renovant amb nous joves 
periodistes que s’han incorporat a l’equip. També hem 
pogut comptar amb la col·laboració voluntària i desin-
teressada d’una mitjana de 12 persones per número, que 
han proposat temes, han facilitat contactes i fonts o han 
atès peticions per redactar articles dels seus àmbits pro-
fessionals.

La revista té un tiratge de 8.000 exemplars, 5.000 
dels quals s’han repartit entre 170 punts de distribució 
d’arreu de la ciutat -entre els quals les associacions de 
veïns i veïnes federades- i 3.000 han anat dirigits a bús-
ties de diverses entitats, institucions i persones interes-
sades.

Web i xarxes socials

La nova web de la Favb, que s’ha posat en marxa 
el gener de 2017, ha de permetre donar a Carrer una 
presència més important en els mitjans digitals, perme-
tent combinar l’existència dels números en pdf amb la 
publicació de notícies i articles en format digital.

Durant el 2016 hem recuperat i reactivat el compte de 
Twitter de Carrer.

Durant l’any 2016 hem concretat els continguts per 
a la celebració dels 25 anys de la revista, que constarà 
d’un número especial monogràfic sobre la Barcelona 
del futur (que sortirà al mes de març de 2017); un lli-
bre sobre la història de Barcelona al Carrer (que sortirà 
a l’octubre de 2017) i una exposició commemorativa 
(que estarà enllestida a finals d’any). Per tenir solvèn-
cia econòmica per fer aquesta celebració organitzem 
una campanya de micromecenatge que implica un gran 
esforç organitzatiu. La campanya aconsegueix el do-
ble objectiu d’arribar a la fita proposada d’aportacions 
econòmiques (5.000€ que descomptant despeses que-
den en 4.500€ nets) i fer una gran difusió per les xarxes 
del 25 aniversari de Carrer.

Contingut dels números de Carrer

Carrer 139 (març): Dossier dedicat a la comunitat 
gitana de Barcelona. Altres temes: Telefónica no com-
pleix el conveni amb la ciutat; tarifes del transport pú-

blic; Collserola continua sota amenaça; la reforma de 
l’Hivernacle; les terrasses es mengen l’espai públic.

Carrer 140 (juny): Dossier dedicat a les desigual-
tats. Altres temes: Agbar i la gestió de l’aigua; la ciutat 
de Buenaventura a Colòmbia i la “marca Barcelona”; 
atenció ciutadana en precari; una dècada de l’ordenança 
“incívica”; la guerra del tramvia; Sant Martí planta cara 
a l’oblit.

Carrer 141 (setembre): Dossier dedicat al nomen-
clàtor de Barcelona. Altres temes: Publiquem el l’arti-
cle d’Agbar, que exerceix el dret de rèplica a l’article 
del número passat; el record ciutadà del Somorrostro; 
l’hotel del Palau; la superilla del Poblenou; 15 anys de 
del projecte de Can Masdeu; el futur del mercat de Sant 
Antoni.

Carrer 142 (desembre): Dossier dedicat a la repres-
sió franquista a Barcelona. Altres temes: Resposta al 
burofax d’Agbar; la pujada dels lloguers a Barcelona; 
dues dècades de lluita per la sanitat pública; entrevista a 
Joan Llinares, exdirector executiu del Palau de la Músi-
ca; el futur del teatre Arnau.



(annexe) 

Informe de la presència de la Favb al Consell d’Administració 
de Parcs i Jardins

El canvi de govern a la ciutat ha de revertir les polítiques fetes 
fins ara, que fins i tot no compleixen amb els mateixos estatuts de 
l’Institut, com la progressiva privatització de determinats serveis 
que abans es cobrien amb personal propi i mitjans adequats, com 
és el cas del manteniment dels jocs infantils i la plantació i el reg 
de l’arbrat. També s’ha de fer una aposta per assolir nous objectius 
amb criteris de proximitat a la ciutadania i respectuosos amb el medi 
ambient.

Barcelona lliure de glifosat

Des de l’1 de gener de 2017 la ciutat de Barcelona ha deixat 
de fer servir l’herbicida Roundup, de la multinacional Monsanto, 
que conté glifosat, un producte contaminant i cancerigen. Una vic-
tòria que és una vella reivindicació dels grups ecologistes, el comitè 
d’empresa de Parcs i Jardins i també del moviment veïnal. L’alter-
nativa per combatre les males herbes és la utilització de nous equips 
amb vapor d’aigua, un sistema no contaminant que s’ha assajat en 
alguns països europeus amb bons resultats.

Plagues

Segons informa l’Ajuntament, 884 palmeres han estat afectades 
per la plaga del “morrut” des de l’any 2011, principalment les es-
pècies Canariensis i Dactilera. D’aquestes, 525 s’han hagut de talar 
(un 60%), i 360 (un 40%) han pogut ser sanejades. Les falles seran 
substituïdes per altres espècies que no es vegin afectades per aquest 
escarabat.

Si com l’estiu de l’any passat i degut a les altes temperatures 
es produís un augment de la xinxa del plàtan, es farà un seguiment 
preventiu per evitar-ne la proliferació.

Biodiversitat i gestió de fauna

S’ha previst la creació de basses naturalitzades on el mateix sis-
tema aquàtic s’autoreguli de forma natural, amb l’objectiu que es 
desenvolupi la biodiversitat i afavorint el creixement de fauna autòc-
tona i fent sostenible el manteniment d’aquests espais.

Arbrat

Barcelona compta amb 202.234 arbres a la via pública, i el seu 
manteniment requereix d’una actuació contínua, especialment de 
poda, un treball que es realitza amb una periodicitat de quatre anys 
aproximadament, depenent de l’espècie, l’espai o la seguretat. La 
mitjana d’arbres que es poden a l’any és d’uns 45.000.

Recursos humans

Des de l’any 2007 la plantilla de Parcs i Jardins ha anat dismi-
nuint significativament fins que aquest servei públic ha arribat a dis-
posar de 130 treballadors menys. Aquesta situació ha afectat molt 
seriosament el manteniment del verd urbà, sent especialment en els 
barris perifèrics, els més afectats, ja que la prioritat de manteniment 
s’ha posat en determinats parcs i zones turístiques.

Aquestes polítiques justificaven el traspàs de feines pròpies de 
l’Institut a empreses privades, al·legant hipòcritament manca de 
personal.

El nou equip de govern, però, ha decretat que l’Institut Munici-
pal de Parcs i Jardins és un “servei essencial”, per la qual cosa s’ha 
pogut convocar una oposició de 24 places per cobrir les jubilacions 
de l’any 2015 (que és el màxim que es pot convocar degut a la pro-
hibició del Real Decreto del 2012 que impedeix augmentar la con-
tractació de personal en les administracions públiques).

Platges

S’ha creat com a prova pilot una platja per a gossos de 1.250 
metres quadrats, amb una bona afluència d’animals (13.241), repar-
tits entre els mesos de l’estiu: juliol, 3.468; agost: 6.948; setembre: 
2.985.

Per acabar, us informem que la resta de dades del Consell, a més 
dels pressupostos i les inversions de Parcs i Jardins, estan a dispo-
sició de les associacions que vulguin consultar-les. Biodiversitat i 
gestió de fauna

S’ha previst la creació de basses naturalitzades on el mateix sis-
tema aquàtic s’autoreguli de forma natural, amb l’objectiu que es 
desenvolupi la biodiversitat i afavorint el creixement de fauna autòc-
tona i fent sostenible el manteniment d’aquests espais.

Arbrat
Barcelona compta amb 202.234 arbres a la via pública, i el seu 

manteniment requereix d’una actuació contínua, especialment de 
poda, un treball que es realitza amb una periodicitat de quatre anys 
aproximadament, depenent de l’espècie, l’espai o la seguretat. La 
mitjana d’arbres que es poden a l’any és d’uns 45.000.

Recursos humans
Des de l’any 2007 la plantilla de Parcs i Jardins ha anat dismi-

nuint significativament fins que aquest servei públic ha arribat a dis-
posar de 130 treballadors menys. Aquesta situació ha afectat molt 
seriosament el manteniment del verd urbà, sent especialment en els 
barris perifèrics, els més afectats, ja que la prioritat de manteniment 
s’ha posat en determinats parcs i zones turístiques.

Aquestes polítiques justificaven el traspàs de feines pròpies de 
l’Institut a empreses privades, al·legant hipòcritament manca de 
personal.

El nou equip de govern, però, ha decretat que l’Institut Munici-
pal de Parcs i Jardins és un “servei essencial”, per la qual cosa s’ha 
pogut convocar una oposició de 24 places per cobrir les jubilacions 
de l’any 2015 (que és el màxim que es pot convocar degut a la pro-
hibició del Real Decreto del 2012 que impedeix augmentar la con-
tractació de personal en les administracions públiques).

Platges
S’ha creat com a prova pilot una platja per a gossos de 1.250 

metres quadrats, amb una bona afluència d’animals (13.241), repar-
tits entre els mesos de l’estiu: juliol, 3.468; agost: 6.948; setembre: 
2.985.

Per acabar, us informem que la resta de dades del Consell, a més 
dels pressupostos i les inversions de Parcs i Jardins, estan a disposi-
ció de les associacions que vulguin consultar-les.

José Pablo Ferrándiz Blas (Pepus)
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