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10:06: Obertura de l’as-
semblea

Corina Albir, presidenta de l’AV Sagrada 
Família, dona la benvinguda als assistents i 
recorda que l’AV va fer 50 anys l’any 2020 (la 
Favb els farà el 2022). Són motius de cele-
bració.

Intervencions:
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona: Un 

plaer haver pogut venir a l’assemblea cami-
nant, i una alegria tornar-nos a trobar pre-
sencialment. Acabem de renovar el conveni 
Ajuntament-Federació, contents de contri-
buir a la continuïtat de la revista Carrer. Vull 
agrair públicament a l’Andrés Naya la seva 
feina d’aquests anys: és un dels imprescin-
dibles i es mereix un descans.

Necessitem enfortir les nostres comuni-
tats en una ciutat que encara s’està recupe-
rant dels atemptats terroristes i ha hagut de 
viure una pandèmia en un context de ten-
sió política i expressions al carrer. S’ha de 
posar en valor la capacitat de resiliència de 
Barcelona i hem de seguir guanyant drets, 
com que l’organització de les cures i l’habi-
tatge siguin considerats veritables serveis 
públics. L’Ajuntament treballa en aquesta 
direcció. El moviment veïnal hi té un paper 
cabdal, és un referent de solidaritat i va 
conquerir la Barcelona dels barris, com re-
cordava la pregonera de la Mercè Custodia 
Moreno.

Carles Sala, Secretari d’Habitatge i 
Inclusió Social Generalitat. Ara que la pan-
dèmia ens ha posat davant del mirall, hem 
vist que el teixit social esdevé imprescindi-
ble per tenir una societat cohesionada: sou 
molt necessaris. Demaneu un pacte nacio-
nal per l’Habitatge: hi estem d’acord. El Pla 
Territorial Sectorial de l’Habitatge està a 
punt d’aprovar-se. Volem reforçar les políti-
ques d’habitatge que ja fa l’Ajuntament: els 

fons europeus que rebrem es dedicaran a 
actuar als barris, i s’ha de fer des dels plans 
comunitaris.

Pau González, regidor d’Educació i del 
districte de l’Eixample. Barris vius, barris 
resilients. La pandèmia ha demostrat com 
d’importants són els serveis públics. Un 
exemple al nostre barri és l’Institut esco-
la Sicília, incorporat recentment a la xarxa 
pública. O l’arribada del tramvia en aquest 
mandat, que també serà un guany per a 
l’Eixample. Felicito a la Favb per la seva llui-
ta al respecte.

Els canvis estructurals en mobilitat han 
d’arrelar.

Eva Baró, presidenta del districte 
Eixample. Avui és un dia per escoltar-vos. 
Espai públic, mobilitat, són reptes al distric-
te i a Barcelona. La crisi social i econòmica 
serà important. Tenim una llei catalana 
d’habitatge que ajuda a avançar. En uns 
dies acabarà la moratòria de desnonaments 
i serà un moment molt complicat: les insti-
tucions hem de cooperar.

Jordi Giró, president de la Confavc. La 
sala fa goig. Vull fer un record de les perso-
nes del moviment veïnal que ens han deixat. 
Subscric també les paraules de l’alcaldessa 
sobre la importància del moviment veïnal i 
la seva perseverança, un exemple és certa-
ment el cas de la lluita del tramvia. Entre els 
gran reptes que tenim estan la governança 
metropolitana i la resposta a una crisi climà-
tica que ens marcarà.

Ana Menéndez, presidenta de la Favb. 
Sento que comencem una nova etapa i que 
deixem enrere una pandèmia que ens ha 
posat al davant de molts reptes. No sé ni 
com hem sigut capaços de generar tota la 
feina que hem fet aquest any a la Favb. S’ha 
donat una lliçó de cooperació, cosa que les 
institucions no han fet encara. Per al pacte 
per l’habitatge no s’ha materialitzat.

Estem davant d’una crisi mai vista 
abans. No és una crisi climàtica, és ecolò-
gica i sistèmica i les persones més vulnera-

bles, les que sempre han patit les desigual-
tats, en patiran més.

Sobre el nou conveni amb l’Ajuntament, 
aclarir que és per a tres anys, i que amb ell 
volem assegurar entre altres coses la conti-
nuïtat de la revista Carrer.

Gràcies a les entitats que ens acompan-
yes: Coordinadora Jubilats i Pensionistes, 
Antoni Coll de Comuns, CCOO, Fem Ciutat... 
En aquest moment hi ha confirmades 40 AV 
en aquest moment.

Hi assisteixen 40 AVV totes amb dret 
a vot, que aporten en total 74 vots

Les associacions presents durant l’as-
semblea son:

Associació Cultural i Social Bac de 
Roda, Badal-Brasil-Bordeta, Baix Guinardó, 
El Besòs, Can Peguera, Casc Antic, Centre 
Social de Sants, Clot-Camp de l’Arpa, Con-
grès-Indians, Les Corts, Dreta Eixample, 
Esquerre Eixample, Font de la Guatlla Ma-
gòria, Font d’en Fargues, Fort Pienc, Front 
Marítim, Guineueta, Horta, Joan Maragall 
del Guinardó, Maresme, Mas Guimbau-Can 
Castellví, Park Güell-La Salut-Sanllehi, La 
Pau, de les Planes amb Afectacions Urba-
nístiques-avaup, Plataforma Can Baró, Po-
blenou, Prosperitat, Provençals Mar, Raval, 
Sagrada Família, La Sagrera, Sant Antoni, 
Sant Martí de Provençals, Sarrià, La Satalia, 
La Taxonera, Turó de la Peira, Vila de Gràcia, 
Vila Olímpica, Avda. Xile, Xarxa Veïnal Raval.

Associacions excusades:

Barceloneta, Coll Vallcarca, Gràcia Nord 
Vallcarca, Mont d’Orsà Vallvidrea, Mont-
bau, L’Òstia, La Palmera Centro, I Cultural 
el Sanatori, Sant Andreu de Palomar, Sant 
Andreu Sud, Sant Cristóbal Viviendas Seat, 
Sant Genis del Agudells, Sant Gervasi Sud, 
Torre Baró, Verneda Via Trajana, Zona Uni-
versitària.
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10:45: Minut de silenci per 
recordar les persones que ens 
han deixat durant aquest any.

Aprovació acta de l’assem-
blea anterior, que els delegats 
han pogut llegir dies abans.

L’acta s’aprova amb 74 vots a favor, 0 
en contra i cap abstenció

10:49: Presentació candi-
datures. 

Toca renovar la secretaria (Marcel·la 
Güell), que porta 8 anys. La substituirà Mar-
ta Carrera. Es renova la vicepresidència 1a 
(Albert Recio) i la tresoreria (Joan Bordetas). 
Joan Vidal, Jaume Matas i Joan Martínez 
també renoven com a vocals. No hi ha can-
didatura alternativa i s’ha de votar la ratifi-
cació d’aquests càrrecs. S’ofereixen dues 
persones per al recompte de vots, de l’AVV 
Horta i de la Xarxa veïnal Raval.

Pausa de 20 minuts i tornem a la sala. 

11:30h. Informe de gestió
Des de la taula es recomana el llibre-tesi 

de Marc Andreu sobre la història de la Favb 
i s’explica que el pica-pica ha sigut una gen-
tilesa del districte de l’Eixample. Ja han vo-
tat gairebé totes les AV.

Anna Menéndez. Vull posar en valor 
l’eina del Participa Favb, molt útil per al tre-
ball intern de la Federació. L’escola veïnal, 
posada en marxa fa tres anys, l’hem hagut 
de reformular a causa de la pandèmia. Hem 
fet un transvasament entre la feina de les 
comissions i l’escola: medi ambient (residus 
i amiant), habitatge, comunicació... Hem 
invertit en material per poder adaptar-nos 
a les necessitats de la comunicació virtual. 
Tot i les limitacions, hem participat en els 
espais a què ens convoquen les institucions.

Com a repàs a grans fites: hem aturat el 
macroprojecte de tancament del parc del 
Turó de la Peira per a una activitat privada. 
No vam subscriure el “Pacte per Barcelona” 
i vam proposar un “contrapacte” amb dife-
rents entitats que ha de tenir molt recorre-
gut. Hem convocat també una contracime-
ra sobre Turisme, per fer reflexionar sobre 
els ensenyaments de la pandèmia. Estem 
en plena campanya contra la manca de 
control de les terrasses que envaeixen l’es-

pai públic. Al febrer vam presentar la crida 
a un Pacte per l’Habitatge (ens diuen que 
estan treballant en un pacte territorial: no 
ens en refiem). La comissió d’habitatge ha 
fet i està fent molta feina.

Molta gent de les AV s’ha implicat en el 
treball de les comissions: xerrades als barris 
sobre residus (“porta a porta”), sobre els pe-
rills de l’amiant... La comissió d’urbanisme 
també ha fet una feinada (com organitzar 
el fòrum d’urbanisme de l’Eix Besòs). És la 
llavor per a una feina futura que volem fer 
en altres territoris, amb la col·laboració de 
la Confavc.

Tenim bosses de pobresa amb índexs 
terribles, com és el cas de la zona del Besòs. 
Ens hem atrevit a crear una coordinadora 
de les cinc federacions (Badalona, Santa 
Coloma, Montcada, Sant Adrià i Barcelona). 
Hem aconseguit reunir les cinc alcaldies, 
una fita que no s’havia fet mai.

El Barri espai de convivència és un pro-
jecte consolidat que els barris reben amb 
les mans obertes. Ara estem al Raval. Hem 
donat un salt endavant en participació i im-
plicació del territori: nous mapatges col·la-
boratius. Treball ric pel qual ens han felici-
tat, les associacions i les institucions. S’ha 
publicat una revista, un salt endavant im-
portant en el projecte. Farem exposicions 
a equipaments públics al desembre. Un 
projecte importantíssim de cohesió social i 
presència al territori.

La revista Carrer s’ha vist molt afecta-
da per les restriccions de la crisi sanitària 
i només vam poder treure dos números: 
sobre habitatge i sobre l’afectació de la 
pandèmia (dos números molt sòlids). Ara 
ja hem pogut recuperar la periodicitat. 
L’Andrés Naya, per motius de salut i d’edat, 
ha hagut de deixar la revista, però tenim la 
sort de poder ampliar la dotació econòmica 
per poder tenir una direcció professional. 
Hem trucat moltes portes per aconseguir 
finançament, us ho volem explicar perquè 
han sortit notícies que no expliquen bé la 
realitat.

Hem emès multitud de comunicats i 
hem reforçat l’assessorament de comunica-
ció i jurídic. Hem donat també un pas enda-
vant en xarxes socials. Vam començar l’any 
amb la terrible notícia de la mort del David, 
moment molt dur per a la nostra companya 
de comunicació Cristina i per a totes les per-
sones de la Favb: encara ens estem recupe-
rant [en David, company de la Cristina, era 
un treballador de l’Ajuntament que va ser 
assassinat el 22 de gener de 2020].

Jaume Matas, moderador, obre el torn 
de paraules.

Rosa Graells, AV Horta. Molt preocu-

pats per la proliferació de terrasses: ens 
estan envaint. Els restauradors tenen molt 
poder. Se’ns mengen. El porta a porta tam-
bé ens preocupa: el nostre barri és molt di-
ferent a Sarrià. Els carrers d’Horta són molt 
estrets, no sabem com funcionarà.

Antoni Santos, AV Sant Martí de Pro-
vençals. Volem reiterar l’agraïment a l’An-
drés Naya. Trobem massa positivisme en 
la memòria, que subscrivim i aprovem en 
tot, però atenció perquè les AV estem en 
un moment molt fluix. Necessitem que la 
Favb reforci les entitats: estem molt afe-
blits. Cada cop anem més justes, només ens 
faltava l’increment de lloguers dels locals. 
Necessitem més suport de la Favb.

Eva Ceano, AV Sarrià. Hem fet 60 anys, 
som de les AV més antigues de Barcelona. 
Fa 100 anys que ens vam incorporar a Barce-
lona, tot i que no volíem. Els nostres carrers 
també són petits i el porta porta funciona. 
El reciclatge és responsabilitat del veïnat 
també. Els contenidors no funcionen. De-
mano a totes les AV que parlin bé del siste-
ma porta a porta. D’altra banda, ens preo-
cupen molt els problemes de convivència: 
a la Festa Major ahir van apallissar gent, 
tenim botellots... hem de veure si des de la 
Favb es pot fer alguna cosa.

Lluís Maté, AV Font de la Guatlla-Ma-
gòria. Em solidaritzo amb Sarrià en la preo-
cupació per la convivència, nosaltres estem 
a prop de la plaça Espanya i fa uns dies va 
ser un desgavell. El barri va ser un dipòsit 
d’excrements. Tenim problemes d’insegu-
retat i falta de llum, i la neteja és un desas-
tre.

Sobre el porta a porta, quan el tinguem 
ja en parlarem. Un altre tema és la desapari-
ció de bancs públics, un problema sobretot 
per a la gent gran. Per què els treu l’Ajun-
tament? 

Lluís Cairell, AV Taxonera. Recordo que 
la proposta del cobriment de la ronda de 
dalt va ser la més votada als pressupostos 
participatius, i el projecte està paralitzat. La 
situació ha empitjorat. És una obra de ciutat 
que s’ha d’assumir. La Favb ha de pregun-
tar a l’alcaldessa i a Janet Sanz sobre aquest 
tema. Per altra banda, les AV hem patit la 
mort de molts socis. De les sis AV amb qui 
em relaciono, totes estem fotudes i debili-
tades.

Trini Cuesta, AV Guineueta. Un grup de 
veïns i veïnes ens hem ajuntat per refer la 
junta, perquè els companys anteriors esta-
ven molt grans i cansats. Necessitarem el 
suport i els consells de la Favb. Tenim mol-
tes ganes de reflotar l’AV. La bretxa digital 
també està fent molt mal a les associacions. 
L’incivisme també el patim, a tots els barris: 
tot s’hi val: sorolls, brutícia. Cal fer-hi alguna 
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cosa.

Joan Termes, AV Horta. A la penúltima 
assemblea vaig presentar escrits, un sobre 
patrimoni històric (per exemple, pressionar 
per tenir un museu del transport), i un sobre 
mobilitat: ningú no en parla d’un traçat de 
ferrocarril per arribar a l’aeroport. Hauríem 
de preguntar.

Alfredo Martínez, AV Badal Brasil Bor-
deta. La Rambla de Sants és un problema 
enquistat. Se’n fa un mal ús i no s’aporten 
solucions. Botellots, sorolls, problemes de 
mobilitat. Altre tema que preocupa és no 
saber si els cotxes amb etiqueta B, un 30%, 
podrem continuar circulant.

Alícia Palau, AV Joan Maragall del Gui-
nardó. Agraïm la feina de les comissions de 
la Favb, que ens ajuden a donar perspectiva 
de ciutat als treballs que fem als barris, amb 
informació, teoria i arguments.

Dani Agudo, AV Turó de la Peira. Amb 
els problemes que tenim de convivència i 
civisme, ¿com és que des de la Favb impul-
sem la derogació de l’ordenança de civis-
me?

Tomàs, AV Horta. No tenim el mateix 
urbanisme que Sarrià, que té plataforma 
única. No hi ha espai per posar les bosses 
al carrer, el porta a porta serà un problema.

Marcel·la Güell, AV Casc Antic. Des del 
mes de maig que va acabar l’estat d’alarma, 
la situació a Ciutat Vella és terrible. Cada dia 
del món hi ha botellots, sorolls, música, de 
dia i de nit. No només a les festes majors. 
Hem d’exigir responsabilitats, és un pro-
blema de salut, no podem dormir cap nit. 
A la Barceloneta o al passeig del Born hi ha 
altaveus portàtils a tot drap, es pixen per 
tot arreu. Convocarem una manifestació i 
volem un debat a la Favb, un fòrum veïnal 
sobre l’incivisme.

Respon Ana Menéndez. Hem d’obrir 
un debat sobre l’oci nocturn. No podem 
enviar els nostres joves a altres municipis, 
però hem de trobar una manera d’oci que 
no afecti el veïnat d’aquesta manera. S’ha 
d’obrir aquest meló. Ens ha arribat la inten-
ció de muntar una taula, però volem que hi 
sigui el moviment veïnal, a part del empre-
sarial. És un fenomen nou, però s’ha incubat 
de fa molt de temps. Hem d’obrir aquest 
fòrum i convidar molts implicats i agents.

Terrasses: estem en plena campanya i 
creiem que hi haurà canvis. Les ampliacions 
en vorera s’han de retirar quan acabi la Co-
vid. Esperem que el canvi sigui amb més 
limitacions: Blai, Poblenou, Enric Granados: 
el tema ve de lluny. El gener de 2022 ha de 
canviar la situació.

Reconec que la lectura de la memòria 

potser és massa positiva. Però és sincera. 
Nosaltres som conscients que la Favb som 
tots, i les subvencions que demanem són 
per donar-vos suport. Potser sí que falta 
desplegar-les més al territori.

Sobre el porta a porta potser falta co-
neixement. L’Ajuntament està prenent nota 
de les errades i entén que cada barri és dife-
rent, s’ha de treballar en les modificacions i 
en la participació prèvia. Hi ha solucions per 
a les voreres estretes. Però Europa ens obli-
ga a fer aquests canvis. Les multes estan a 
punt de caure perquè els nivells de recupe-
ració són baixíssims. L’espai públic canviarà 
a positiu. Per a això tenim la comissió de re-
sidus i us animem a participar en ella.

El tema del cobriment de la ronda de 
dalt el tenim apuntat com a pendent, i el 
reclamarem.

També estem d’acord que el museu 
del transport és necessari si volem fer pe-
dagogia de la mobilitat sostenible. Sobre 
els cotxes contaminants, l’allargament del 
permís per circular el veiem com a una 
mala notícia. Sobre la bretxa digital, total-
ment d’acord, us ajudarem des de la Favb. 
Al Participa hi ha molta informació sobre els 
tallers. Rambla de Sants: estem a la vostra 
disposició. Ordenança de civisme: serà un 
tema a tractar en el fòrum. El soroll és un 
tema no tractat a la ciutat, i s’ha d’entomar.

Tres treballs de la Favb que m’he oblidat 
d’esmentar i que han fet una feina ingent: la 
comissió de dones, la comissió de salut i la 
comissió per a la conservació de l’Escola In-
dustrial. També informo que estem fent un 
número especial de Carrer sobre patrimoni.

Votacions memòria d’activitat:

A favor: 63 vots En contra: 0 / Absten-
cions: 1 

12:39: Pla de treball
Albert Recio. El pla de treball és molt 

breu perquè us proposem una feina de con-
tinuïtat de l’anterior, amb afegits adaptats 
als moments actuals: inclourem també el 
tema del civisme.

La peça grossa és l’elaboració d’un pla 
estratègic, no només de la Favb sinó també 
de les associacions veïnals. Estem davant 
d’una crisi de la ciutat important i tenim 
problemes de renovació generacional a les 
AV.

Proposem fer aquest pla estratègic per 
tenir més capacitat d’incidència. Coincideix 
amb els 50 anys de la Favb, que ens servirà 

per “fer-nos publicitat”. Convocarem una 
reunió de presidents/es per preparar-ho. 
Ara l’Eva Ceano us presentarà el nou el pro-
tocol de gènere de la Favb.

Eva Ceano, AV de Sarrià i Grup de do-
nes. El protocol el vam aprovar en l’ante-
rior assemblea i hem avançat. Ens reunim 
regularment. Tenim decidits els objectius 
(fer més feminista la Favb). Visibilitzar la 
feina de les dones. Barris, espais lliures de 
violència. Volem fer una foto, en forma de 
qüestionari. Punts claus i fitxes pràctiques: 
podeu consultar en el Participa què hem 
fet. Activitats: qüestionari anual, comu-
nicació inclusiva (manual de llenguatge 
no sexista). És un tema que a vegades es 
pren a “cachondeo”, però és seriós. Hem 
fet documents específics per a les entitats 
veïnals. Volem donar suport als companys 
per repensar la seva masculinitat. Hem fet 
formacions internes sobre assetjament i 
agressions. Hem elaborat un full informatiu 
que és un recull. També estem desenvolu-
pant els punts liles als barris. Agrair a l’Alaitz 
i a les companyes del grup la gran feina feta.

Torn de paraules (moderadora Maria 
Teresa):

Amador Monleón, AV Front Marítim. 
Presentem la proposta d’un “Nou pulmó 
verd de Barcelona” per afegir al pla de tre-
ball. L’objectiu és urbanitzar el front ma-
rítim, enjardinar una gran zona: podria 
comptar amb fons de la UE. Volem esdeve-
nir una gran zona verda. Hem fet un esbós 
amb l’estudi d’arquitectura de Ricardo Bofill 
(presentem dossier). Cobrir la ronda litoral 
perquè es converteixi en zona d’esbarjo: 
beneficiaria no només la zona sinó molts 
barris, sent la zona verda més gran de Bar-
celona.

[La moderadora comenta que si es pre-
senten propostes noves i extenses al pla de 
treball, no tindrem capacitat de complir els 
horaris de l’assemblea].

Joan Martínez, Coordinadora de Jubi-
lats i Pensionistes. Al pla de treball hi ha una 
part important dedicada a la gent gran. Hi 
estem treballant molt profundament per-
què hem estat un any tancats i la gent gran 
ho ha patit de manera especial. Us visita-
rem, a les AV. Hi ha molts temes: cures, resi-
dències, mobilitat, comunicació, pobresa... 
Us animem també a participar en el consell 
municipal de la gent gran.

Jordi Ribó, AV Fort Pienc. El pla estra-
tègic s’ha de treballar amb temps. Hauríem 
de treballar més entre les AV dels diferents 
districtes i que la Favb visiti les AV [Albert 
Recio comenta que ja es realitzen aquestes 
visites].

Antoni Santos, AV Sant Martí de Pro-
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vençals. Cal parlar també de l’impacte de la 
nova estació i del futur del sector Prim.

Lluís, AV Taxonera. Proposo fer una 
comissió esportiva. Tenim pistes de pàdel, 
futbol, tennis... però si no tens diners, no fas 
esport! Tots aquest terrenys són privatitzats 
a la nostra zona.

Rosa Graells, AV Horta. Respecte al 
control de les terrasses, vull que quedi cons-
tància que la Guàrdia Urbana no hi ajuda.

Àngels, AV Font d’en Fargues. Ens pre-
ocupa la falta de solució de la mobilitat als 
barris de muntanya. Per exemple, per arri-
bar al CAP del Carmel.

Dani Agudo, AV Turó de la Peira. Insis-
teixo en el tema de l’ordenança de civisme. 
També hem d’estar al tant de la renovació 
de les vies de metro de la L5, es crearà un 
problema puntual de mobilitat greu.

Elena Mosquera, AV Plataforma Can 
Baró. Volem que es fomenti el pla dels 
Tres Turons. Tenim una muntanya malalta 
d’amiant, i amb tota la gent que puja i baixa 
a fer botellón es converteix en un greu pro-
blema. Els autobusos van plens de turistes i 
el veïnat té problemes per agafar-los. Hi ha 
un incivisme molt fort i la Guàrdia Urbana 
diu que no hi arriba a tot.

Tomàs, AV Horta. Hi ha deficiències en 
els autobusos. Ens van treure el bus 45 i 
hem quedat mal comunicats.

Albert Recio. Tenim molt poc temps i 
hem d’aprovar coses, per això anem ràpid. 
De molts dels problemes que plantegeu, 
la resposta és treballar-ho a les comissions. 
Farem un llistat de temes i intentarem trac-
tar-los, però hem de ser realistes.

Sobre l’ordenança de civisme: la Favb 
demana la derogació perquè creiem que 
no serveix, que cal fer una altra cosa. Si es 
crea una comissió de seguretat i convivèn-
cia, tractarem aquests temes, com també el 
tema esportiu. Però fa falta gent i els de la 
junta som pocs i som voluntaris. Si es creen 
noves comissions, s’hi ha d’apuntar gent 
nova.

Votació pla de treball:

Vots en contra: 0 / Abstencions: 0 / A 
favor: unanimitat

13:15. Gestió econòmica

Joan Bordetas. Pressupost del 2020. És 
la cinquena vegada que presento els comp-
tes. Hem aconseguit anar millorant. Presen-
tem els comptes de 2020 amb votació fa-
vorable censors de comptes. També tenim 
aprovada l’auditoria de 2020 i el segell de 
balanç social (ambiental, relació associats).

Acomplim per tant uns requisits de 
transparència que han de tenir sobretot les 
entitats que funcionen amb gran pes de 
subvencions públiques com la Favb.

Hem ingressat les subvencions pen-
dents, però per la pandèmia no vam poder 
realitzar l’activitat. Per tant, els ingressos 
s’han traslladat al 2021 per poder gastar-los. 
També hem estalviat en neteja, llum i aigua, 
a causa del tancament del local i del tele-
treball.

Quant a les despeses, cada vegada de-
manem més subvencions i per tant hem 
gastat més en servei tècnic. També hem in-
vertit en material tecnològic.

Votació balanç  2020

 En contra: 0 / Abstencions: 0 / A Fa-
vor: unanimitat

Joan Bordetas. Pressupost del 2021: 
gastarem més. Primer, perquè gastarem el 
que quedava pendent de 2020 i per l’altra, 
per l’increment de la subvenció pel tema de 
la revista Carrer i la comunicació de la Favb. 
Seran 29.000 euros d’increment en total.

Respecte als “milions d’euros” que 
diuen a la premsa que rep la Favb: els hem 
gastat especialment en urbanisme, en fer 
suport a les AV. Si apliquem l’evolució de 
l’IPC, el càlcul és que rebrem 300.000€ cada 
any. Sapigueu que és una misèria, perquè 
si la ciutat hagués de pagar la vostra feina 
voluntària, no podria. Les AV han tingut una 
utilitat brutal a la pandèmia: capacitat de 
vertebrar, incidir en el territori, hores i hores 
de dedicació voluntària. Com el cas de l’An-
drés Naya! Sapigueu també que la major 
part de les subvencions de la ciutat són per 
a empreses privades (Montmeló, turisme...).

Votació pressupost 2021

En contra: 0 / Abstencions: 0 / A favor: 
unanimitat

Altes i baixes AV
Moderen: Camilo Ramos i Marta.

Trinitat Uneix: Paco Florez, president. 
Ens vam constituir durant la pandèmia. Hem 
engegat la iniciativa per conservar la façana 
de la presó de dones de Trinitat Vella: volem 
que es dediqui a preservar la memòria de-
mocràtica i de les dones. El dissabte vinent 
organitzem una trobada d’instagramers (ja 
és la segona), que serà una passeig per les 
cases de l’aigua dels dos districtes (Sant An-
dreu i Nou Barris).

Votació ingrés associació Trinitat 
Uneix:

En contra: 0 / Abstencions: 0 / A favor: 
unanimitat.
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13:41: Resultats votacions 
junta

Havent contat el vots el resultat és el 
següent:

Hi ha hagut dos vots en blanc i 1 de nul

Resolucions:
Presentades per la junta de la Favb:

 � Impacte de la digitalització de 
serveis públics i privats essen-
cials.

 � Augment preu de la llum.

En contra: 0 / Abstencions: 0 / A favor: 
unanimitat (totes dues)

 � Situació del servi públic de Salut.

En contra: 0 / Abstencions: 0 / A favor: 
unanimitat

Presentada per l’AV de Fort Pienc:

 � Situació als CAP
En contra: 0 / Abstencions: 0 / A favor: 

unanimitat

Presentada per l’AV de Congrés Indians:

 � Situació dels baixos buits als bar-

ris.
En contra: 0 / Abstencions: 0 / A favor: 

unanimitat

Presentada per l’AV de les Corts:

 � Protecció del Patrimoni històric 

i nous usos. 
Intervenció Joan Termes de l’AV d’Hor-

ta. Felicitats per la iniciativa. En el nostre 
barri acabem de perdre l’illa de les buga-
deres.

En contra: 0 / Abstencions: 0 / A favor: 
unanimitat

14:00h, cloenda. Ana Me-
néndez

La Xarxa Veïnal del Raval acollirà l’as-
semblea de l’any que ve (la dels 50 anys de 
la Favb).

Els censors de comptes: Toni Santos de 
l’AVV Sant Martí de Provençals i Eva Ceano. 
De l’AVV Sarrià.

Ana Menéndez: Gràcies a totes per ha-
ver vingut. A partir d’ara tenim sis mesos 
per definir el pla estratègic de la Favb. Tam-
bé esperem que ens ajudeu en la renovació 
de la junta.


