
 
ACTA DE LA 48a ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVB

3 d’octubre de 2020

Celebrada per videoconferència des de la seu de la Favb
i a través de l'espai web Participa Favb

Comença l’Assemblea a les 9 hores en primera convocatòria (on s’explica el mètode
per entrar al Participa, com s’ha de votar i on hi ha el llistat amb el vots de cada
associació) i a les 10 hores en segona. La presidenta de la Favb, Ana Menéndez,
dirigeix unes paraules als participants i comença l’assemblea amb un minut de silenci i
un vídeo en record de les persones del moviment veïnal que ens han deixat en el
context de la crisi sanitària provocada per la pandèmia.

Es llegeix la salutació que ha fet arribar el director general d'Acció Cívica i Comunitària
de la Generalitat, Bernat Valls, i es passa un vídeo on l’alcaldessa de Barcelona Ada
Colau dirigeix unes paraules a les associacions veïnals. S'agraeix la presència a
l'assemblea d'Antoni Coll de Barcelona en Comú, Neus Munté de Junts per Catalunya,
Liliana Reyes de CCOO i Jordi Giró de la Confavc.

Hi assisteixen 34 AV, totes amb dret a vot,
que aporten un total de 64 vots

Les associacions presents durant l’assemblea són:

Alerta Poble Sec, Associació Cultural i Social Bac de Roda, Badal-Brasil-
Bordeta, Barceloneta, el Besòs, Can Peguera, Casc Antic, Centre Social de
Sants, Clot-Camp de l’Arpa, Dreta de l’Eixample, Esquerra de l’Eixample, Font de
la Guatlla Magòria, Font d’en Fargues, Front Marítim, Gòtic, Horta, Maresme, la
Palmera Centro, la Pau, Park Güell-la Salut-Sanllehy, Amics del Passeig Sant
Joan, Plataforma Can Baró, Poblenou, Prosperitat, Raval de Ciutat Vella, Sagrada
Família, la Sagrera, Sant Antoni, Sarrià, la Satalia, Torre Llobeta-Vilapicina, Vila
Olímpica, Avinguda Xile i Xarxa Veïnal del Raval.

Associacions excusades:

Camp d’en Grassot, Camp Nou, Coll-Vallcarca, la França, Gràcia Nord-Vallcarca,
barri de la Mercè,l’Òstia, Paraguai-Perú, Porta, Provençals de la Verneda, Amics
de la Rambla, Sant Genís dels Agudells, Sant Martí de Provençals, Triangle de
Sants, Verneda-Via Trajana.

Hi assisteix també l’Associació Veïnal/Vecinal Provençals Mar, pendent de la
seva incorporació a la Favb i l'aprovació per part de l’assemblea.

Comença l’Assemblea General.
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APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

A la taula s'hi troben l'Ana Menéndez, presidenta de la Favb, i en Joan Martínez, de la
Coordinadora de Jubilats de Catalunya i col·laborador de la Favb.

Després de preguntar a les associacions si hi ha esmenes a l'acta de l'assemblea
anterior (ningú no demana la paraula), es passa a la votació de l’acta. S’explica el
procediment per votar i que hi ha un llistat amb els vots que té cada associació. A la
pàgina del Participa sortiran el resultats de les votacions. En aquest moment hi ha 32
associacions amb un total de 62 vots. El resultat de la votació és el següent.

BL’ACTA S’APROVA AMB 52 VOTS A FAVOR,
0 EN CONTRA I 2 ABSTENCIONS

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE GESTIÓ

La presidenta Ana Menéndez comenta l’informe de gestió:

Aquest any, i gràcies al treball del nostre coordinador de projectes Joan Maria Soler,
us podem oferir una memòria més objectiva que dona visibilitat al compliment o
incompliment punt per punt del Pla de Treball aprovat a l'assemblea passada, amb
diferents indicadors, com un semàfor on podeu veure l'estat de cada objectiu (si
segueix el seu curs, està pendent o no s'ha pogut assolir).

Volem destacar dos projectes pels quals hem apostat especialment aquest any. Un és
el Participa Favb, gràcies al qual hem pogut fer per exemple aquesta assemblea on-
line amb totes les garanties. Un instrument que permet donar visibilitat als diferents
treballs, comissions, convocatòries, actes i tot un seguit de documents i de dades
pràctiques amb un accés ràpid i fàcil.

Ens ha permès obrir debats, millorar la participació, fer reunions on-line durant la
pandèmia i ens obre moltes possibilitats de treball i connexió que abans no teníem.
S'ha pogut posar en marxa gràcies a una subvenció i creiem que serà una eina de
futur molt valuosa.

Un altre dels projectes que està en marxa amb força a la Favb és l’Escola Veïnal, una
eina d'informació, difusió i formació de futurs activistes. S'han fet diferents xerrades
sobre emergència climàtica, impacte de l'amiant, la Barcelona metropolitana o sobre
mobilitat, en concret vam realitzar tot un seguit de xerrades informatives i tallers sobre
l'ús del cotxe privat i la contaminació als diferents districtes.

Un altre treball molt important que s’ha fet al llarg d’aquest any ha estat el relacionat
amb la defensa del dret a la salut, liderada des d'una Comissió de Salut, a la qual
felicitem pel seu treball constant, que de manera premonitòria portava anys avisant de
les febleses del nostre sistema i que ha estat capdavantera en la denúncia de l'estat
de les residències per a la gent gran. La pandèmia ha posat de rellevància la
importància d'aquesta lluita, en especial la defensa del servei d'Atenció Primària. Un
monogràfic de la revista “Carrer” va recollir diferents aspectes de l'actual crisi sanitària.
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També tenim una comissió d’Habitatge molt activa que ha promogut nombroses
accions, entre d’altres la publicació del document “Mesures ineludibles sobre
l’habitatge” i desprès el treball que s’ha fet al llarg de mesos amb altres entitats per
arribar a la signatura i la presentació del dossier “Crida d’un Pacte per l’Habitatge”
impulsat per dotze entitat de la ciutat de caire molt ampli, divers i transversal.

Important també ha sigut la celebració del Fòrum del Besòs, que havíem treballat i
preparat durant el 2019 però que per problemes d'agenda es va realitzar el gener de
2020. Amb ell s'ha aconseguit promoure un ampli debat amb la participació del
territori, en el qual destaquem el referit al PDU (Pla Director Urbanístic).

La Comissió de Medi Ambient també és molt activa i ha fet una feina extraordinària
des de les diferents comissions: amiant, contaminació electromagnètica i residu zero.
Un treball que va néixer del Fòrum Veïnal que es va fer a la tardor sobre
Contaminacions Ocultades.

Gràcies al treball del nostre col·laborador Pere Mariné s’ha reactivat la comissió de
Turisme, i us animem a participar-hi perquè és un tema cabdal per al futur de la ciutat
en el context actual de crisi. I també hem pogut crear la comissió de Seguretat, com
ens vam comprometre en un mandat de l'assemblea passada arran de la crisi de
l'estiu.

Al tema del debat sobre la seguretat també va dedicar un dossier la revista “Carrer”,
que continua publicant continguts amb la col·laboració especial de l'Andrés Naya,
formant equip amb l'Elia i la Cristina i amb l'ajuda inestimable de multitud de
col·laboradors. “Carrer” continua sent una publicació de referència i un valor
fonamental per a la federació. Quant al servei de comunicació de la Favb, no para de
créixer en nombre de connexions i de seguidors a les xarxes socials. Queda
l'assignatura pendent que les diferents AV tinguin més presència a les xarxes i valorin
el potencial enorme que poden tenir aquest mitjans per a la difusió dels temes que
treballen.

Durant l'any es van realitzar dos debats polítics (era any d'eleccions): el ja clàssic
coorganitzat amb Betevé i un altre en relació a la problemàtica de l'habitatge.

Malgrat el desgavell que ha suposat la irrupció de la pandèmia a les nostres vides,
hem pogut tirar endavant multitud de compromisos i projectes, i n'estem satisfetes.

El moderador Joan Martínez obre el torn de paraules, però no es demanen
intervencions i es passa a la votació de l'informe.

S’APROVA L'INFORME AMB 47 VOTS A FAVOR, 0 EN CONTRA I 0 ABSTENCIONS

PLA DE TREBALL 2020

Albert Recio, vicepresident primer, presenta el Pla de Treball i Corina Albir fa de
moderadora.

El Pla de Treball es va penjar al Participa Favb al mes de febrer, quan encara no
estàvem confinats: desprès va venir la pandèmia i tot el que va comportar.
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El pla de treball de la Favb cada any és d’una certa continuïtat, tots sabem que la
nostra feina és lenta, dura i d’anar empenyent. Bàsicament havíem plantejat dos
qüestions: la primera, interna, sobre el funcionament de la federació i sobre la
renovació de les associacions veïnals. La segona, cap a fora, seguint els temes de
ciutat que ja treballem (medi ambient, temes urbanístics, etc.). S'ha fet un esforç per
fer una proposta realista sense entrar en objectius teòrics que no poguéssim complir,
és a dir, mirar què n'estem fent i com ho podem millorar.

Malgrat la pandèmia i les dificultats de comunicació, hem continuant treballant i
seguint el pla de treball, al ritme que es podia fer. Però també hem incorporat les
problemàtiques que han sorgit als barris arran de la crisi sanitària i social. Creiem que
el document general segueix sent vàlid i ens ajudarà a perfilar el de l'any vinent, i hem
afegit les particularitats derivades de la situació sobrevinguda: en realitat, molts temes
no són nous sinó que la pandèmia els ha intensificat.

Un exemple és la importància i prioritat dels serveis públics. Hi ha hagut problemes
greus a l'atenció sanitària, en especial la primària; en l'atenció domiciliària; en
l'organització del curs escolar; ens els serveis socials; en la situació de les residències
de gent gran.

Hem corroborat allò que intuíem i que feia molts anys que denunciàvem: que el
sistema de serveis públics de Catalunya era massa feble. Ara, la crisi l'ha empitjorat i
està afectant especialment els barris populars, que són els de la població que més en
fa ús. Per a la Favb aquest és un tema prioritari.

El segon tema és que la crisi sanitària que estem vivint també és econòmica. Durant el
confinament hem vist l'aparició de nova pobresa en molts barris i la desaparició radical
d'activitat econòmica en molts d'altres, especialment al centre. Els aspectes positius
de la baixada de la pressió turística tenen una altra cara, i és que moltes persones es
quedaran sense feina i per tant haurem de fer front a nous problemes de pobresa.

D'altra banda, hem presenciat la creació de xarxes de solidaritat arreu, algunes
vinculades al moviment veïnal i d'altres no, cosa que reflecteix la predisposició de la
gent a donar un cop de mà quan hi ha problemes, tot un actiu sobre el qual hem de
treballar. Un dels objectius del moviment veïnal durant els propers mesos ha de ser fer
un debat sobre aquest tema, establir prioritats i pensar què hi podem aportar.

L'ús de l'espai públic, els conflictes que se'n deriven i els temes relacionats amb la
convivència, que ja produïen tensió a la ciutat, ara s'han diversificat i s'han tornat més
complexos. Per exemple, el tema de les terrasses, que portem molts anys treballant. O
les dificultats per “fer barri” ara que s'han trencat moltes relacions socials, hi ha por a
relacionar-se, no hi ha festes majors i s'han reduït les activitats als barris. Hem perdut
espais de convivència i això preocupa moltes associacions. Resumint, hem de pensar
com treballar perquè la crisi sanitària no derivi en una greu crisi social.

Per últim, la Covid ha posat contra les cordes el nostre sistema social i un model de
ciutat que pensem que s'ha de revisar a fons. Fa temps que diem que s'han de posar
mitjans per revertir els danys al medi ambient, que les desigualtats socials són
intolerables, que els serveis públics han de funcionar millor. Ara és un d'aquells
moments en què tot això és molt més obvi i més peremptori. Però una part de les elits
locals no se'n volen assabentar i segueixen amb les seves polítiques de sempre. Per
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això pensem que s'ha de generar un debat col·lectiu més enllà de les associacions i
del moviment veïnal que agrupi també altres col·lectius de la ciutat per forçar un canvi
que no podem fer sols. Amb la resposta al fallit “Pacte per Barcelona” ho vam
aconseguir, i hem de continuar treballant en aquest sentit. Hem de treballar en xarxa
més que mai perquè la situació així ho demana.

La Corina Albir dona la paraula a les associacions per fer comentaris.

Font de la Guatlla Magòria: El Pla de treball el trobem desfasat i sobrepassat per la
situació amb la qual hem estat vivint i encara vivim. Ens hem trobat sols, no hem tingut
ajut de ningú excepte de la gent de barri. Es va muntar un xarxa de suport i hem fet el
que hem pogut, intentant fer algunes activitats i treure la por a la gent.
Potser per més endavant tenen sentit els objectius, però ara mateix la inseguretat la
seguim tenint i està tot fora de lloc. Ara s'ha d'anar organitzant el moment i el dia a dia,
no podem seguir el programa, perquè tal i com està tot resulta impossible. Aquest
panorama també ha trencat la renovació generacional de les associacions. La joventut
està lluitant per sobreviure i no poden dedicar-se a tasques socials. Som un barri de
gent treballadora i un munt de gent s'ha quedat a l'atur, a part de la gent que ens ha
deixat i que no recuperarem mai més.

Barceloneta: Estem d’acord amb el que acaba de dir el company Lluís, perquè
nosaltres a la Barceloneta hem estat sols també, hem hagut d’organitzar-nos fent una
Xarxa Solidària al barri i amb tots els problemes que ha comentat el Lluís ens hi hem
trobat i seguim trobant-nos. Serveis Socials aquí al barri segueix tancat, nosaltres hem
hagut de fer de serveis socials, si algú té algun problema ha d’anar al Gòtic; hem
donat de menjar més de 100 persones, portant menjar als avis que no podien sortir,
problemes a les farmàcies pels medicaments, gent amb ERTO i atur... La cosa s’està
complicant i ho hem passat malament, però ara serà pitjor. Hi ha gent que ha hagut de
tancar el seus comerços, xiringuitos, coses que anaven funcionant. El barri de la
Barceloneta és un barri turístic i la majoria de negocis són de restauració, i això és un
problema molt gros. No hi ha un altra que anar-hi responent en el dia dia.

Avinguda Xile: Creo que hemos de canalizar todos los esfuerzos y energías en el
tema de sanidad (sobre todo la atención primaria, que tiene las puertas cerradas), y
servicios sociales. Son elementos clave, nos lo pide la gravedad del momento.

Font de la Guatlla Magòria: Estic d’acord amb el Pedro, però en aquest moment no
hi ha res que funcioni correctament, vas a l’administració municipal i tampoc poden
atendre’t, vas a l’administració del districte i no poden atendre’t, perquè no donen a
l’abast, estan sobrepassats. Sí, nosaltres també estem sobrepassats, perquè estem
treballant pel barri les 24 hores del dia.

Horta: No ens hem de posar tan negatius. Hem de preguntar-nos què fer si estan
fallant totes les administracions, que no ens escolten. La solidaritat ens l’hem de fer
entre nosaltres, no ens la farà l’administració, les administracions no funcionen.
Gràcies a la parròquia d’Horta s’ha repartit molt de menjar al barri. Ara posen llums de
Nadal, això indigna, aquests diners els podem necessitar per ajudar. Nosaltres que
hem estat lluitadors, resolent coses, hem de pensar què en fem ara.

Sant Antoni: Creiem que no és de rebut que en tot aquest temps Serveis Socials hagi
estat tancat i segueixi tancat, és molt gros. Ara per ara no hi podem comptar, és una
part de l’Administració que hauria d’estar molt més al carrer.
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L'Albert Recio respon:

Crec que la majoria d'intervencions es poden concentrar en tres coses:

Primera, que les associacions veïnals hem estat ajudant en els moments més crítics, i
això és una bona notícia i un bon mèrit.

Segona, que estem desbordats i fem allò que podem davant del col·lapse de
l'Administració, que és inacceptable. Hem de situar quina és la feina del moviment
veïnal. La primera, pressionar perquè les coses tornin a funcionar, que s'obrin els
CAP, que les escoles funcionin bé, que els Serveis Socials responguin.

Tercera, que tot això no ho podrem fer sense buscar aliances, entenent que cada barri
és diferent i no hi ha arreu el mateix teixit social. Hem de fer una reflexió conjunta
sobre quines coses podem fer millor i com enfortir-nos, sabent que tenim temps i
forces limitades. Busquem punts comuns per trobar la millor forma d'actuar.

Corina dona pas a la votació del Pla de Treball

2EL PLA DE TREBALL S’APROVA PER 40 VOTS A FAVOR,
0 VOTS EN CONTRA I 5 ABSTENCIONS

INFORME ECONÒMIC

En Joan Bordetas, tresorer, exposa l’informe econòmic i la M. Teresa, sots-secretària,
fa de moderadora. S'explica el tancament pressupostari del 2019 comparant allò
pressupostat, l'executat i la desviació, i es dona torn de paraules.

Gòtic: Volíem saber a què es refereix la partida de despesa que posa “indemnització:
40.000€”.

Tresorer: És la que hem comentat de la rescissió del contracte de la Directora
Tècnica de la Favb.

Sàrria: Com es compensaran aquestes pèrdues?

Tresorer: En principi intentant reduir despesa, si podem. Però com a tresorer aplico la
política que marca la junta, que és fer servir els diners per donar el màxim de servei a
les nostres entitats. L'objectiu és aquest i no tenir guanys. Hi ha un coixí suficient com
per poder suportar les pèrdues.

Es passa a votar els comptes del 2019:

L'INFORME ECONÒMIC 2019 QUEDA APROVAT PER 44 VOTS A FAVOR,
CAP VOT EN CONTRA I 1 ABSTENCIÓ

Pressupost 2020
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Sarrià: Voldríem veure el compte de resultats de 2019, per saber com es compensen
les pèrdues amb fons propis.

Es visualitza el Balanç de la Favb a 31 de desembre de 2019 i el tresorer explica que,
tot i que hi ha pèrdues, el coixí de la Favb les pot suportar. Passa a explicar el
pressupost de 2020 i com es pot redreçar aquesta situació en dos o tres exercicis.

Tresorer: Aquest pressupost es va aprovar al febrer quan va esclatar la pandèmia i
per tant no sabíem com afectaria a les justificacions de les subvencions. L'anirem
adaptant segons com evolucioni la situació, perquè no hi ha una certesa que es pugui
realitzar tota l'activitat. Anirem fent el seguiment i intentant reduir despeses.

Sarrià: Heu posat les despeses de les subvencions que potser no fem.

Tresorer: Només hem posat els mínims assegurats, la resta no, a l'espera de com
evoluciona la situació. Ni ingressos ni despeses.

Barceloneta: A l’últim apartat de servei als ciutadans hi ha despeses de projectes,
activitats i serveis de 14.000€ al mes: s'han executat tots els projectes?

Tresorer: Aquest projecte és el BEC (Barri Espai de Convivència). Es va fer un treball
important al Raval que no va ser possible acabar el 2019, el tancament es farà al
2020.

Andrés Naya, revista Carrer: Des de fa mesos l’equip de la Junta i de Carrer estem
comentant i analitzant la situació de la revista perquè ens veiem obligats a fer uns
canvis imprescindibles a partir de l’any vinent que n'assegurin la continuïtat. Jo em
perdo amb tantes xifres i estic segur que hi ha molt d’interès per part de la Junta
perquè Carrer no desaparegui. Però veig que el balanç plantejat és molt ajustat i que
la conjuntura general és complicada. Quines perspectives s’obren aquí per fer el
recanvi que Carrer necessita, que s’haurà de traduir en recursos?

Tresorer: Aquí només hem plantejat una situació continuista, perquè fins que no hi
hagi un pla que reflecteixi la viabilitat de Carrer no podem preveure els costos. En la
situació actual no podem preveure un increment d'ingressos per a Carrer si no és a
través d'altres vies de finançament com la publicitat o altres sistemes alternatius.
Carrer és un patrimoni de la Favb i políticament està clar que en volem la continuïtat,
però s’ha de definir amb un pla detallat de viabilitat econòmica que no es pot fer d'avui
per demà.

Andrés Naya, Carrer: Sabem que porteu mesos treballant sobre el tema, però perquè
Carrer pugui continuar els canvis són imprescindibles. Tant de bo que no perdem
aquest patrimoni de la Favb.

Es passa a votar el pressupost del 2020.

EL PRESSUPOST DE 2020 S’APROVA PER 40 VOTS A FAVOR,
CAP VOT EN CONTRA I CAP ABSTENCIÓ

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
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En fa la presentació en Joan Martínez de la Coordinadora de Jubilats i modera Marta
Carrera. Es proposen dues modificacions als estatuts i el canvi de nom de la Favb. Les
dues modificacions són les següents:

Capítol II: de l'Assemblea General, article 18, punt 2

- L'assemblea general i els altres òrgans socials podran celebrar les seves sessions 
per mitjans telemàtics, que, en tot cas, hauran de garantir degudament:

a) El compliment dels requisits de constitució de l'assemblea general o la reunió dels 
altres òrgans socials.

b) La identitat de la persona sòcia i dels altres subjectes que participin en la reunió.

c) La participació de la persona sòcia en la deliberació i presa d'acords, que asseguri, 
a més, la possibilitat que els altres participants en la sessió puguin conèixer la 
integritat de les seves manifestacions en ella.

d) La participació del soci o sòcia en el plantejament de suggeriments i preguntes.

e) L'exercici del dret de vot i, en el seu cas, el secret d'aquest.

- Al Títol I, article 2, s'afegeix el punt i)
Promoure l'edició de publicacions periòdiques que ajudin a difondre la tasca del
moviment veïnal.

La Marta Carrera explica la proposta de canvi del nom de la Favb per “Federació
d’Associacions Veïnals de Barcelona”, que substitueix “Veïns i Veïnes” per “Veïnals”.
Ens sembla una proposta inclusiva, que escurça el nom i no suposa canviar el logo de
la Favb.

No hi ha paraules i es passa a la votació. El resultat és:

S’APROVEN LES MODIFICACIONS AMB 35 VOTS A FAVOR,
0 EN CONTRA I CAP ABSTENCIÓ

PROTOCOL FEMINISTA DE LA FAVB

Marta Carrera presenta la proposta de realitzar un protocol de bones pràctiques de
gènere per implementar a la federació. Tot i que és un fet assumit que la Favb està
compromesa amb el feminisme i la igualtat, es vol iniciar un procés que sigui un full de
ruta per aprofundir en alguns temes concrets, com la distribució de rols entre els
gèneres, el llenguatge no sexista, la reflexió sobre la masculinitat o la lluita contra
l'assetjament sexual i les violències.
Es proposa treballar amb les associacions veïnals, i especialment amb les dones, per
realitzar i concretar aquest protocol (necessitats, gestió, recursos, etc.).

Corina Albir pregunta si algú vol intervenir.
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Sàrria: Volem agrair que hagueu començat a fer aquest protocol, m’he llegit el
document, em sembla una bona base on es detallen conceptes i full de ruta. La
pregunta és si el document es tracta només d'una introducció o si és una proposta
ferma de protocol.

Marta: No és definitiu ni molt menys, és una proposta per debatre i començar a
treballar, per poder contactar i conèixer el problemes reals de les dones de les
associacions i de les que les envolten, les dones dels barris.

En no haver més preguntes, es passa a les votacions.

S’APROVA AMB 40 VOTS A FAVOR, CAP EN CONTRA I CAP ABSTENCIÓ

ALTES I BAIXES D'ASSOCIACIONS

La presidenta Ana Menéndez explica que aquest any hi ha tres baixes comunicades:
Tres Torres, Sant Gervasi de Cassoles i Poble Sec.
També hi ha dues associacions amb qui no ens hem pogut posar en contacte que hem
donat de baixa per diversos motius, com no pagar les quotes o manca d’activitat i
compliment, que són Parc de l’Escorxador i El Polvorí. Si alguna d’elles es posa en
contacte amb la Favb es pot reconsiderar la decisió.

Hi ha una nova associació que es vol federar, l'Associació Veïnal/Vecinal Provençals
Mar. S’ha sol·licitat l’aval de l’entorn i es passa la paraula al Joan Vidal, que n'és el
president, a través d'un vídeo de presentació. Feta l'exposició, es vota positivament la
seva entrada a la Favb.

Barceloneta: Hem de tenir cura i transparència en el tema de les baixes i
reclamacions. S'han donat de baixa associacions històriques, voldríem saber quins
motius han al·legat i si es pot fer alguna cosa per reincorporar-les i sumar.

Ana Menéndez: Les associacions de Poble Sec i de Tres Torres han al·legat que la
Favb no els resultava útil, i Sant Gervasi de Cassoles no ha al·legat cap motiu, que
sapiguem.

Sarrià: El motiu que marxi la de Tres Torres el van explicar en una reunió de la
Coordinadora de Sarrià-Sant Gervasi on estàvem gairebé totes les entitats del
districte, i va ser que no s'ha rebut cap suport per part del la Favb als nostres
projectes. La majoria d'associacions que estàvem allà vam mostrar disconformitat,
però jo vaig haver de defensar a la nostra junta amb arguments la permanència a la
Favb.

Ana Menéndez: No ho he comentat quan parlàvem de l'informe de gestió, però vull
explicar que una de les comissions que han treballat més aquest any ha sigut la
d'Urbanisme i en concret acompanyant les problemàtiques del barris de muntanya. I
d'una manera molt directa, al costat dels veïns afectats per planejaments urbanístics,
les associacions i entitats, en la gestió, organització, i en projectes concrets

Des de la Federació tenim molt clar que hi estem per donar-vos suport, però tenim
unes limitacions: som 12 persones a la junta i una estructura de 7 treballadors que a
vegades reforcem amb dos més. Heu de comprendre també que és molt esforç i que
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arribem fins on arribem, i que tenim unes limitacions pressupostàries. Fem molt més
del que podem amb el pressupost que hi ha, i ens agradaria arribar més enllà,
l’aspiració és obtenir més recursos per donar-vos més servei. Necessitem reforçar
aquesta estructura, l’atenció no és prioritària a cap districte. Amb la junta estem fent
aquestes reunions periòdiques amb els districtes i en aquestes reunions també podem
mirar de millorar la gestió, que sigui mes eficaç i satisfactòria, que respongui més a les
vostres necessitats concretes.

Sarrià: Us agraïm tot el suport que hem tingut al nostre districte, però parlem que
nosaltres us vam fer unes propostes molt concretes i els representants de la junta ens
van dir que no ens donarien suport. Per exemple, la biblioteca de Sarrià pendent de fa
25 anys. Sant Gervasi de Cassoles tenia un projecte i tampoc se li va donar suport. No
és que no ens dediqueu temps, és que no s'ha respost a unes propostes concretes.

Ana: Si en algun moment no hem atès el vostre requeriment ha estat un malentès,
una manca de resposta puntual, evidentment, és clar que donem suport a la biblioteca
de Sarrià.

Camilo Ramos: Vaig estar en aquesta reunió, el que es demanava tal com jo ho vaig
entendre era una igualtat de tracte per a tots els districtes de la ciutat. El que vam
expressar és que, sense deixar d'atendre els diferents problemes com els dels barri de
muntanya, la ciutat és desigual i que havia districtes que havien de tenir una prioritat.
Hem prioritzat els temes d’urbanisme. Estem disposats a una trobada amb les
associacions per aclarir el tema.

Barceloneta: Ens dol que companys d’altres barris no se sentin representats ni
recolzats. Fem un suggeriment: aprofitant que ara el tema telemàtic ens ajuda i ens fa
més fàcil poder participar en alguna votació o espai de treball, recuperem la part més
participativa i assembleària de la Favb. Hem de lluitar per recuperar aquests
companys d'altres barris, que se sentin còmodes i representats. Les inversions
públiques a vegades tampoc no estan ben repartides.

Font de la Guatlla Magòria: No es tracta de més o menys poder econòmic, es tracta
que tots som ciutadans de Barcelona. A Sarrià també hi ha gent que no arriba a final
de mes, a tots els barris hi ha gent que no hi arriba. S’encasella uns barris que se
suposa que tenen més poder econòmic però en tots hi ha gent amb realitats diferents.
Ens necessitem tots.

Ana Menéndez: Aprofitant les intervencions que heu fet i les inquietuds que heu
manifestat, us trasllado un debat pendent a la Favb que ens pot servir per avançar. Es
tracta dels equipaments: hem de fer una nova reflexió sobre les necessitats, la
diversitat d'usos i anar pensant plegats en una nova idea d'equipament més
comunitari, intergeneracional, que no sigui sectorial. Per exemple, no té sentit que les
nostres escoles tanquin a les 17 hores i quedin buides la resta de dia. Hi ha
equipaments infrautilitzats que poden acollir nous usos. Equipaments culturals que
poden ser compartits per molta més gent de la que ara hi té accés. Hi ha països que
han fet avenços, coneixem exemples, i ens agradaria obrir aquest debat a totes les
associacions. Bé utilitzar l'eina on-line que estem fer servir avui, com proposa la
Barceloneta, per copsar les vostres reflexions, coneixements, necessitats i
suggeriments.
Amb aquest objectiu també hem creat l'espai web “Participa Favb”. En ell hem obert
una primera entrada sobre el Pacte de Barcelona, ha estat un document participat,
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alguns ja ho saben, s’explicarà en la assemblea de l’any vinent, ha estat una
experiència reeixida que podem millorar amb més participació, el vostre compromís i
amb el vostre coneixement.

Camilo Ramos contesta a Font de la Guatlla-Magòria: Nosaltres tenim uns recursos
determinats, a l'igual que vosaltres, i aquests s’han d’utilitzar en llocs concrets. Sabem
que en tots el barris hi ha problemes, en tots els barris per més rics que siguin hi ha
gent amb problemes. A partir dels recursos s'ha de decidir on actuar prioritàriament.
Nosaltres ho hem fet a l'entorn del barris del Besòs i ens agradaria començar també a
la Marina: tenen un indicadors globals pitjors. Això no vol dir que si hi ha peticions
concretes, com un equipament sectorial, no s'escoltin, hi ajudarem. Però intentem que,
si tenen forces, siguin els mateixos barris qui les entomin, i si no hi ha forces, ho
treballarem tots junts. Els recursos només els podem emprar en un o dos llocs, no
podem abastar tota la ciutat.

Font de la Guatlla Magòria: No podrem estar mai d’acord. La paraula “rics” és molt
dura. Som tots iguals.

Ana Menéndez: Nosaltres com a Federació intentem donar resposta a totes les
vostres necessitats, el que passa és que les atencions a les necessitats del territori les
heu de fer des del territori, no es poden delegar en la Favb, senzillament perquè no hi
ha capacitat d'arribar-hi.

El que hem de compartir són temes de ciutat, i amb això podem passar al punt
següent, les resolucions, que precisament tenen el sentit que són temes de ciutat. És
a dir, no són temes locals que podem atendre des del territori. Hi ha temes que
afecten drets fonamentals, al model de ciutat, estructuralment al món que estem vivint,
com l'emergència climàtica, el dret a l'habitatge o l'atenció sanitària. Us ho diem
perquè ens ha sobtat que ens arribin resolucions que tenen un caire molt local i es
refereixen a àrees o actuacions molt concretes. Les resolucions que se sotmeten a
votació a l'assemblea són temes generals i compartits, de ciutat.

S’APROVA LA INCORPORACIÓ DE L'AV PROVENÇALS MAR
AMB 39 VOTS A FAVOR, 0 VOTS EN CONTRA I CAP ABSTENCIÓ

RESOLUCIONS

1. Proposta de resolució de l’AV Front Marítim
Instar a la Favb perquè designi les AV Diagonal Mar i Front Marítim com a 

representants de la Favb en el consell de Palo Alto

Ana Menéndez: Palo Alto és un equipament del Poblenou i en el seu moment es va
oferir a la Favb que tingués representació en el seu consell. Nosaltres vam considerar
que era un tema local i que qui havia de decidir de manera col·legiada i participativa
era el territori.
Es van convocar les associacions de Diagonal Mar, Front Marítim, Bac de Roda i
Poblenou a debatre, ja que hi havia posicions oposades, i la Favb va fer de
mediadora. En aquesta reunió es va decidir amb una majoria de vots que la
representació fos assumida per la Comissió d'Equipaments del Poblenou. El pas
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següent ha estat la presentació d’aquesta resolució, contravenint aquest acord. És un
conflicte que continua obert, però com a Favb el sotmetem al vostre criteri perquè
entenem que és un tema de territori.

Front Marítim: Ja sabem que les associacions més tradicionals, en aquest cas la del
Poblenou, s’ha ocupat de tots el territoris del Poblenou.
Però el Front Marítim portem ja 15 anys i Diagonal Mar 30, i creiem que ja és hora -i
més després de la implantació de la nova divisió de barris-, que quan hi hagi altres
associacions implantades als barris i amb capacitat i ganes de gestionar, es deixi que
siguin aquestes les que assumeixin les responsabilitats.

Entenem que per tradició Poblenou i Bac de Roda estan implantades a la zona del
Poblenou, però en el nostre barri hi ha poques coses i també hi volen estar en elles.
Estaríem d’acord que també formessin part del consell de Palo Alto en nom de la
Favb, donant suport a les iniciatives veïnals que es proposessin, no som excloents.
Volem fer palès que no és equitatiu que la Comissió d’Equipaments del Poblenou
decideixi sobre un dels pocs equipaments que tenim al territori.

Bac de Roda: Com a entitat veïnal del territori vam participar a la reunió que va
convocar la Favb per consensuar el tema Palo Alto, i creiem que aquesta assemblea
no és el lloc per plantejar aquesta proposta, que hi ha òrgans territorials suficients com
per poder debatre aquestes coses, tant a la comissió d’equipaments com a la
coordinadora d’entitats. És aquí on ha d’haver aquest espai de debat i de consens per
arribar a l’acord sobre aquest consell de Palo Alto.

Poblenou: Coincidim amb Bac de Roda, no s’ha de debatre en una assemblea de la
Favb qui ha d’estar en aquesta comissió, el que s’ha de fer és crear l’espai perquè
realment es resolgui de la forma més consensuada possible. Aquest és el repte que
ens va plantejar la Favb, no decidir qui representa a través d’una resolució, no és un
format adient.

4 vots a favor.
11 negatius.
19 abstencions.
No s'aprova.

2. Proposta de resolució de l’AV Front Marítim
Demanar a l’Ajuntament que urbanitzi el Passeig Marítim de la nova Mar Bella
20 a favor.
0 en contra.
5 abstencions.
S’aprova.

3. Proposta de resolució de l’AV Front Marítim
No a la cimentera a cel obert en el passeig Marítim de la Nova Mar Bella
18 vots a favor.
0 en contra.
8 abstencions.
S’aprova.

4. Proposta de resolució de la Comissió contra l’Amiant de la Favb
Eradicació de l’amiant a Catalunya
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40 vots a favor.
0 en contra.
0 abstencions.
S’aprova.

5. Proposta de resolució de la Comissió de Salut de la Favb
Centres de dolenta Atenció Primària
Marcel·la Güell presenta la resolució de la situació actual dels centres de primària.
43 vots a favor.
1 en contra.
0 abstencions. 
S’aprova.

INFORMACIONS DIVERSES

Es recorda que la Favb té xerrades anunciades pels diferents barris sobre el tema del
l’amiant i es demana que les AV facin arribar si volen que també es facin al seu barri.

Es demanen voluntaris per fer de censors de comptes de la propera assemblea.
Es presenten:
Miquel, de la Xarxa Veïnal del Raval
Eva, de l'AV de Sarrià

Es desitja que la pròxima assemblea es pugui fer de manera presencial i que si hi ha
algun barri que la vulgui acollir que ho comuniqui. També es recorda que a la tarda hi
ha una manifestació contra la contaminació atmosfèrica.

CLOENDA

Ana Menéndez: Agraïm a totes les AV connectades la paciència i la complicitat, i a la
plantilla la feina realitzada per preparar l'assemblea en aquest nou format. Celebrem
també la incorporació de moltes associacions a l'espai Participa Favb i esperem que
sigui una eina útil per compartir i optimitzar continguts.

Som conscients que estem en una situació molt difícil, tant per a les entitats com per a
la ciutat, el país, el món sencer, i els reptes que hi ha plantejats no són menors. Com
dèiem al principi, sóm més necessaris que mai. Alguns celebrem els 50 anys
d'història, uns altres celebrem la festa major aquests dies, encara que amb moltes
limitacions.  Ja veurem com anem donant resposta als reptes de la ciutat que s’han
multiplicat per mil. Felicitats a tots i totes, i visca el moviment veïnal. Fins a la propera,
a seguir al peu de canó i moltes gràcies per participar.

Obradors, 6-10/08002 Barcelona. NIF: G08508186 Tel.93412 76 00 c/e:favb@favb.cat
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