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Introducció

Per un excés d’optimisme ens vam equivocar en les previsions de l’any 2021. El 
calendari d’aquest any, que va publicar la revista Carrer amb els dibuixos d’Azagra i 
Revuelta, el títol era “2021, adeu Covid”. Però el 2021 ha estat de nou un any horrorós 
per a tothom, des del punt de vista social, econòmic i vital. Amb el procés de vacuna-
ció en marxa a finals del 2020, es preveia una recuperació de l’activitat i una norma-
lització de la vida social a mitjans del 2021. El president del Govern assegurava que 
a l’estiu del 2021 ja hi hauria un 70% de la població “objectiu” vacunada, amb la qual 
cosa la pandèmia estaria en fase de control. Però l’optimisme aviat es va perdre: al 
gener, en el context de la tercera onada, després de les festes de Nadal, es va arribar 
a un pic de 899 casos de covid per cada 100.000 habitants, amb més de 500 morts 
diàries i els hospitals i les UCI col·lapsats (44% i 24% respectivament). I allò no havia 
fet més que començar: després arribarien la quarta onada, la cinquena i i la sisena, en 
la que encara ens trobem, a primers del 2022, amb les diferents variants i mesures de 
confinament i restriccions segons els territoris, els governs i les circumstàncies.

Al marge de la incertesa i el desànim social que inevitablement comportava 
aquesta situació, l’impacte en la vida associativa ha estat gran. L’equip de la Favb ha 
hagut d’anar implementant diverses fórmules per equilibrar el treball presencial i 
l’on-line. Durant gran part de l’any hem obert el local dos dies a la setmana, els di-
lluns i dimecres, i quan la situació ha estat més favorable hem pogut obrir tots els dies 
laborals, malgrat que dues terceres parts dels horaris laborals els fèiem des de casa. 
Hem hagut de reforçar els equips informàtics per fer videoconferències i hem adquirit 
un portàtil i un mòbil nou. Sempre que ha estat possible, i amb les precaucions perti-
nents, hem apostat per fer reunions presencials, donat que aquest format permet una 
relació de més qualitat i és a vegades del tot imprescindible per la bretxa digital que 
pateixen els sectors més vulnerables, com són les persones que assisteixen als tallers 
de pobresa energètica que es fan al nostre local.
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Entre la cinquena i la sisena onada, vam gaudir d’un parèntesi d’un cert relaxa-
ment que ens va permetre fer el 2 d’octubre la 49a Assemblea de la Favb en format 
presencial. El retrobament i el contacte directe va ser un dels aspectes més celebrats 
d’aquesta assemblea, que va gaudir d’una assistència molt nombrosa i en la qual 
vàrem copsar que, malgrat totes les dificultats, les associacions veïnals han resistit la 
pandèmia i, fins i tot, una de nova -la de Trinitat Uneix- es va incorporar a la Favb.

Com que per les restriccions contra la covid no es permetia fer cap dinar col·lectiu, 
es va decidir comprimir tot l’ordre del dia de l’Assemblea només al matí. Es van apro-
var cinc resolucions -Digitalització de la vida, El preu de l’electricitat, El servei públic 
de salut, Habitatge i comerç, i Patrimoni-. L’acte va comptar amb la presència de l’al-
caldessa Ada Colau i altres representants de les Administracions.

El Participa-Favb va ser una gran eina per preparar i celebrar l’assemblea: https://
participa.favb.cat/conferences/Assemblea-49.

Assemblea de la Favb

Pla estratègic
En l’Assemblea de la Favb es va aprovar un punt del pla de treball que contempla-

va l’elaboració d’un pla estratègic:

“Un pla que té com a objectiu orientar com podem desenvolupar la nostra tasca en els  
anys vinents, que intenti donar resposta als reptes tant organitzatius com socials que te-
nim al davant. Un pla elaborat amb suport tècnic i que tingui en compte tot allò que hem 
fet, què cal canviar i què cal repensar. La situació actual demana aquest plantejament, 
tant a la Favb com a les entitats federades. Cal desplegar-lo durant el tercer trimestre de 
2021 i els primers mesos de 2022. L’objectiu és que el procés estigui acabat abans de la 
propera Assemblea i que sigui aquesta la que doni l’aprovació final. És, per tant, una tasca 
prioritària en els pròxims mesos que hem de fer sense deixar d’atendre la resta de compro-
misos”.

Per portar endavant aquest repte es va considerar convenient que el dinamitzés 
una persona des de fora, que fos experta en aquests processos, i a tal fi hem triat la 
Mariela Iglesias, sociòloga i experta en urbanisme social. Ella ha elaborat la metodolo-
gia de treball. S’han fet entrevistes individuals a tots els membres de la Junta; debats 
en les reunions de junta a partir d’esquemes DAFO i documents de treball; un debat 
específic obert a la gent col·laboradora de la Junta. En aquestes reflexions es va veure 
la necessitat d’establir un full de ruta que marqués les fites concretes a aconseguir 
-un pla de treball- i no conformar-se en propòsits abstractes del que podria ser un 
presumptuós i poc pràctic pla estratègic. 

El 2022 aquesta discussió s’obrirà a les associacions veïnals federades, a través de 
les reunions que fem per districtes i una convocatòria concreta pel 7 de març, amb la 
intenció que sigui aprovat per la 50a Assemblea de la Favb.



8 9

Participa-Favb
L’espai Participa-Favb es va consolidant com un lloc de visibilització on-line de 

totes les dinàmiques internes de la Federació. Totes les comissions de la Favb tenen 
el seu apartat des del qual fan les convocatòries i on desen la seva documentació. 
També s’han obert processos on-line, com ara la campanya de residus, el protocol fe-
minista de la Favb o els Punts liles. I en l’apartat de jornades, com hem dit abans, hem 
ubicat l’Assemblea de la Favb.

El Participa-Favb és un factor clau per a la transparència de les dinàmiques 
de la Federació. Malgrat que encara hem d’explotar més les eines i els hàbits perquè 
les persones registrades puguin interactuar més, el Participa-Favb ha estat molt útil 
per fer qüestionaris: el mes de febrer, per exemple, es va fer una “Consulta a les asso-
ciacions veïnals sobre la situació covid”, i el mes de desembre, un qüestionari sobre la 
situació dels arxius documentals de les associacions veïnals.

Enguany, però, el Participa-Favb ha fet un salt qualitatiu com a eina d’agitació, ja 
que a través d’aquesta plataforma s’ha pogut articular una campanya interactiva de 
denúncies sobre la vulneració de l’espai públic per l’ocupació irregular de les terras-
ses. Ha tingut un gran èxit i si s’han geolocalitzat més de 500 indrets amb les correspo-
nents denúncies: https://participa.favb.cat/assemblies/comissioterrasses/f/2119/. La 
campanya, de fet, va merèixer un espai en el DecidimFest, una conferència de referèn-
cia internacional que es va celebrar del 20 al 22 d’octubre i que va valorar l’impacte 
social que pot tenir aquesta eina digital.

A més a més, hem continuat tenint el suport tècnic de l’equip de la Fundació Fe-
rrer i Guàrdia i hem anat participant en els espais de la comunitat Metadecidim -el 4 
de febrer i al fòrum del 30 de juny-. També hem interrelacionat de manera més estreta 
la pàgina web de la Favb amb la pàgina del Participa-Favb.

Per veure els continguts d’aquest espai, la seva adreça genèrica és https://partici-
pa.favb.cat/.

Balanç Social
Malgrat que la Favb és una organització social i no una cooperativa laboral la seva 

junta va creure molt convenient sotmetre’s al control i valoració del Balanç Social 
que promou la XES (Xarxa d’Economia Solidària). Aquesta és una eina de rendició de 
comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. L’any 2021, després de 
complir tot el procés d’avaluació la Favb ha obtingut aquest segell que ens permet 
treballar amb coherència en aspectes com el funcionament econòmic; la perspectiva 
de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís 
social i la cooperació; i la qualitat del treball.
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Arxiu de la Favb
Amb gran satisfacció podem anunciar que aquest any l’arxiu documental de la 

Favb està per fi ben preservat. Per la importància d’aquest fons, especialment per 
l’estudi historiogràfic dels anys de la transició de la nostra ciutat, calia posar fi a la 
incertesa que patia d’ençà que es va dipositar al Pavelló de la República de la Univer-
sitat de Barcelona. Hem d’agrair la bona predisposició de l’Ajuntament de Barcelona 
i concretament de l’Arxiu Històric de la Ciutat per acollir, a Ca l’Ardiaca, aquesta do-
cumentació. 

Els contactes van començar el 8 de febrer; el juny es va signar el conveni de cessió 
i el 28 de juliol es va fer l’entrega del material. Finalment, es va formalitzar l’acord en 
un acte celebrat el 27 de setembre, en el qual el periodista i historiador Marc An-
dreu va donar una conferència: https://favb.cat/articlescarrer/fi-larxiu-hist%C3%-
B2ric-de-la-favb-estar%C3%A0-ben-preservat.

50 aniversari de la Favb
La Favb celebrarà el 2022 el seu cinquantè aniversari. Es diu aviat, però som fruit 

del treball incansable i entregat de milers de persones que, dia darrere dia, hem cons-
truït un associacionisme capaç d’esculpir amb força el caràcter dels nostres barris i 
del conjunt de la ciutat. No necessitem ser èpics, però quan fem una mirada enrere 
sempre ens sorprèn la quantitat de fites aconseguides: https://favb.cat/hist%C3%-
B2ria-de-la-favb.

Per celebrar aquesta efemèride calia arremangar-se abans d’acabar el 2021. Per 
aquest motiu, el 25 d’octubre es va crear una comissió que està formada per una vin-
tena de persones, entre les quals hi ha expresidents/tes de la Favb com Carles Prieto, 
Roser Argemí, Lluís Rabell o Jordi Bonet; altres persones històriques del moviment 
veïnal i referents, com Jordi Borja, Andrés Naya, Pep Martí, Mercè Tatjer o Horacio Ca-
pel; la presidenta de la Favb i altres membres de la Junta actual, així com membres 
de diverses associacions veïnals. Aquesta comissió ha elaborat un programa que no 
només mira el passat, sinó que situa els reptes del moviment veïnal cara el futur, tot 
sabent que una ciutat més justa i viva només és possible amb la participació activa 
de la seva gent.

L’avantsala d’aquest programa va ser l’acte “Diàleg amb Custodia Moreno”, que 
vàrem fer el 25 de novembre en la biblioteca del Carmel, aprofitant que aquest any va 
ser la pregonera de les Festes de la Mercè.
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Relació amb les 
associacions veïnals

Durant aquest any hem intentat reforçar la relació amb les nostres entitats 
associades. Ho hem fet en dos nivells:

Relació col·lectiva
Més enllà de la relació quotidiana amb les associacions veïnals que participen en 

les diferents dinàmiques de les comissions de la Favb i de la trobada anual de l’assem-
blea, el mes de maig vam fer una ronda de reunions amb totes elles per districtes:

El motiu principal d’aquestes reunions era prendre la temperatura de com havia 
afectat la pandèmia a les nostres entitats. Com a base vam prendre els resultats d’una 
enquesta prèvia que els havíem fet arribar. Van contestar 48 associacions. Amb el 
resultat vam fer emetre aquest comunicat:

“Som conscients que hem viscut, i encara no s’ha acabat, un període inèdit que entre altres coses, ha 
creat greus dificultats pel funcionament normal tant de les AV com de la pròpia administració. Ens hem hagut 
d’adaptar a formats de reunions digitals que limiten el debat i, pel que fa a les AV, dificulten les relacions amb 
el veïnat. Especialment totes aquelles activitats que suposen necessàriament una interacció directa.

Malgrat aquesta situació, les AV s’han sabut adaptar a aquest nou marc. La majoria han mantingut 
una vida interna normalitzada, han participat a les xarxes solidàries que han sorgit a molts barris i han seguit 
treballant per les reivindicacions dels barris. S’ha fet el que era possible dins les dificultats de la situació.

Ara que encarem un nou escenari, més optimista, volem expressar la preocupació de la majoria d’AV 
–així com de la pròpia FAVB- pel que vivim com un deteriorament de la participació. És obvi que el pas al 
format digital de consells de districte, consells de barri i altres reunions, ha reduït les possibilitats d’intervenció 
i debat, ha debilitat el diàleg. Entenem que ha estat un peatge a pagar per la situació de pandèmia, però con-
siderem que és hora de retornar a formats més participatius.

Més enllà d’aquesta participació formal detectem, però, un deteriorament d’altres pràctiques que són im-
prescindibles perquè existeixi una relació fluïda entre l’Ajuntament, les Administracions i el veïnat. Ens referim 
a les moltes reunions dedicades a analitzar problemàtiques concretes, a discutir projectes, a avaluar el què 
s’està fent. En aquest sentit, detectem una davallada de l’activitat, un retard a l’hora de donar respostes, un 
pes excessiu del temps dedicat a presentar les propostes de l’administració en detriment del diàleg i la reflexió 
compartida. També d’un alentiment dels projectes, d’una manca de respostes a qüestions on s’han superat 
els terminis. Una frenada en els processos de diàleg i participació que contrasta amb la velocitat que 
semblen haver pres les relacions de l’Ajuntament amb les entitats empresarials i que sovint plantegen 
propostes que afecten negativament a la vida quotidiana dels barris.

Considerem que ara, més que mai, és imprescindible desenvolupar un intens diàleg i una participació a 
diferents nivells per fer front a l’allau de problemes greus que té la ciutat, que pateixen els barris. És per això 
que reclamem tant a la Casa Gran com a cada districte que s’obrin canals efectius de relació amb urgència.

Barcelona, 21 de juny de 2021”

 � Ciutat Vella: 12 de maig

 � Eixample: 20 de maig

 � Sants-Montjuïc: 3 de maig

 � Les Corts: 27 de maig

 � Sarrià-Sant Gervasi: 11 de maig

 � Gràcia: 4 de maig

 � Horta-Guinardó: 25 de maig

 � Nou Barris: 28 de maig

 �  Sant Martí: 13 de maig
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Relació amb les 
associacions veïnals

Atenció personalitzada
Al marge del servei d’assessorament jurídic, l’assessorament econòmic i el suport 

comunicatiu a les seves iniciatives -que relatarem en aquesta memòria més enda-
vant-, hem atès les associacions veïnals que ens han demanat suport o consell -ob-
viem aquí les consultes telefòniques-:

 � AV Trinitat Nova, 5 de maig: Dificultats en les candidatures de renovació.

 � AV Turó de la Peira, 10 de juny: Paralització d’equipaments -vam fer una roda 
de premsa-.

 � AV Guineueta, 6 d’octubre: Suport al procés de renovació total de l’associació.

 � AV Paraguai-Perú, 9 de desembre: Acompanyament per superar la crisi de l’en-
titat després de la mort del president i assistència a la seva assemblea com a 
observadors.

 � Barris del Poblenou: Reunions amb les associacions de veïns per resoldre el 
conflicte derivat de la gestió de l’equipament de Palo Alto.

 � AV del Clot: Aval de la Favb -acord de Junta- per obtenir el Codi Ètic; proble-
mes en dues comunitats de veïns de dos passatges.

 � AV del Poblenoou i AV Clot: Roda de premsa Glòries

 � Trinitat-Uneix, març: L’entitat va demanar a entrar a la Favb; es va fer un acom-
panyament i en l’Assemblea anual de la Federació es va aprovar per unanimi-
tat.

 � AV Carmel: Organització de l’acte de Custodia Moreno.

 � AV del Districte de Sant Andreu: Roda de premsa: No a la venda de terrenys 
públics a empreses privades a les Casernes de Sant Andreu 

 � AV de les zona del Poblenou-Sant Martí: Al.legacions 22@

 � AV La Maquinista: Acompanyament per crear aquesta nova associació veïnal.

 � ......

 � Comunicació
La Favb ha actuat d’altaveu de les activitats de les AV sempre que ens ho han de-

manat. A través de l’apartat de convocatòries de barri de la web i de les xarxes socials.
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Relació amb les 
associacions veïnals

Altres dinàmiques més grupals amb les associacions que també ens han ocupat:

 � Cuines fantasmes
Amb les associacions veïnals de les Corts i la Palmera i altres col·lectius 

implicats. La regidora Janet Sanz ens comunica que es posen a elaborar una 
normativa que les reguli.

 � Talls de llum:
El 26 de gener, a iniciativa de l’AV de la Barceloneta, es va fer una reunió per 

parlar dels talls de llum, a la qual van assistir les associacions veïnals més impli-
cades -Barceloneta, Xarxa del Raval, AV del Raval, i gent del moviment veïnal 
de Nou Barris-. Es va recolzar una concentració al Raval i el 1 de febrervam fer 
comunicat de premsa: https://www.favb.cat/comunicats/endesa-i-les-admi-
nistracions-p%C3%BAbliques-han-de-respondre-als-talls-de-llum

 � Convivència i Seguretat
A causa de les queixes veïnals pels sorolls nocturns, que es van incremen-

tar a partir de la finalització del toc de queda, es van celebrar diverses reunions 
a la Favb amb totes les associacions veïnals de Ciutat Vella per intentar donar 
respostes coordinades. No van ser gaire efectives a causa de problemes entre 
les associacions. Hi va haver dues concentracions a la plaça de Sant Jaume 
amb escassa participació.

L’11 de novembre es va convocar la Taula ciutadana per una nit cívica i 
segura, amb un gran desplegament de mitjans de comunicació i amb la 
presència de l’alcaldessa i responsables de tres tinències d’alcaldia, a més de 
representants dels partits de l’oposició, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, 
Protecció Civil i regidories de Joventut, Medi ambient, Salut, Cultura, Comerç, 
Esports, Ciutat Vella i la Síndica de Barcelona. La part social érem, per una ban-
da, els representants dels gremis d’hotels, turisme, restauració, comerç, dis-
coteques, concerts, etc., i, per l’altra, la ciutadania, amb dos representants del 
Tsunami Veïnal, la Confavc, la Favb, el Consell de Ciutat, el Consell de la Joven-
tut i plataformes de festes majors.

Després de les intervencions de l’alcaldessa, els tinents d’alcalde i el ma-
jor de la Guàrdia Urbana, vam escoltar una conferència del sociòleg Francesc 
Torralba. Finalment, els representants de la part social vam poder intervenir 
individualment dos minuts cadascú. Totes les intervencions, tant de l’Ajun-
tament com dels representants de la restauració o locals nocturns, van estar 
molt focalitzades en el fenomen del botellot -millor dit macrobotellot-, i tam-
bé van insistir en el fet que és un problema de moltes ciutats i difícil de resol-
dre. Enviaran un formulari que servirà per elaborar un diagnòstic-anàlisi; pos-
teriorment, es farà una identificació dels diferents elements crítics i, finalment, 
propostes. Les pròximes trobades seran al febrer i al març, i a l’abril es farà la 
presentació de l’informe.
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Mobilitat
El febrer del 2020, la Favb va trametre a la regidora de Mobilitat la relació de queixes que 

dotze associacions veïnals havien expressat en relació amb el disseny de les línies de bus. No 
va ser fins entrat el 2021 que vàrem rebre resposta. Però inclús el powerpoint de retorn marca-
va algunes reclamacions “en estudi”. Aquest document es va trametre a les associacions, i se les 
va convocar per avaluar-lo. En aquesta reunió es va acordar demanar una nova trobada amb 
la regidora Rosa Alarcón per fer el retorn. Aquesta es va produir a principis de juliol i també 
hi van assistir representants de TMB. Les respostes van ser molt més treballades i també es va 
parlar del bus a demanda. Posteriorment, els 2 de juny, quinze associacions interessades es 
van tornar a trobar i es va decidir formalitzar la Comissió de Mobilitat de la Favb. Un dels 
temes que s’observa que requereixen una reflexió és el de les noves propostes del bus a de-
manda. En aquest sentit, es proposa que l’Escola Veïnal organitzi un debat que no es produirà 
fins entrat el 2022.

També arriben a la Favb queixes sobre les vibracions que provoquen els combois de metro 
en algunes línies. Es va fer una crida a les associacions veïnals per aglutinar els diversos casos, 
però no hi ha prou quòrum per emprendre iniciatives.

També s’ha fet seguiment de les mobilitzacions per aconseguir la pacificació dels entorns 
escolars.

Un tema relacionat amb la mobilitat ha estat la proposta d’ampliació de l’aeroport. La Favb 
va ser uns dels convocants a la concentració del 19 de setembre per mostrar la nostra oposició. 
Per fer-ne difusió es va realitzar un clip-vídeo (https://youtu.be/bH20n0B6vL4). La Favb forma 
part de la Plataforma Zeroport. 

Patrimoni
La Comissió de Patrimoni de la Favb s’ha creat arran de la petició que es va formular en la 

49a Assemblea de la Favb, on es va aprovar una resolució sobre Patrimoni:

“Les ciutats actuals s’assemblen força un cop van ultrapassar les muralles tan freqüents en la seva confi-
guració. Va començar el creixement, més o menys accelerat i ordenat segons el procés històric, social i econò-
mic, en curs, del fora muralles. El patrimoni històric és un dels fets diferencials entre les ciutats que explica la 
seva evolució i proporciona el plaer de conèixer el passat representat en edificis, places, etc. A Barcelona no 
hem perdut aquesta apreciació, però la conservació del patrimoni està passant moments crítics en tots els 
barris. Els edificis es fan vells i cal rehabilitar-los, i la conservació requereix esforç econòmic i una legislació 
aplicada amb rigorositat. Cal trobar fórmules per rehabilitar el patrimoni, perquè el retorn de les actuacions 
segur que serà valuós per la ciutat, el seu creixement, i l’oferta que disposa envers els visitants”.

La reunió constitutiva de la Comissió de Patrimoni ha estat el dia 11 de novembre 
(https://participa.favb.cat/assemblies/Comissio-Patrimoni/f/2294/meetings/2347) i hi van as-
sistir set associacions veïnals, i dos més es van excusar. Va haver-hi molt d’interès i van sortir 
moltes idees: fer una jornada recollint tots els problemes de la ciutat, sobre els usos del patri-
moni, valorar el patrimoni existent d’altres cultures...

El número 158 de la revista Carrer, publicat al novembre, es va centrar en “El patrimoni en 
perill”: amb articles especialitzats, 25 associacions veïnals van exposar les seves demandes.

Durant tot l’any, la Favb ha fet un seguiment i, oportunament, s’ha fet difusió de les no-
tícies que es generaven. Cal assenyalar, per la seva mobilització, les lluita de la Plataforma 
Salvem l’Illa de les Bugaderes d’Horta, la recuperació del Taller Masriera de l’Eixample, la de-
fensa de l’Escola Industrial davant dels projectes del Clínic, la lluita per salvar Can Raventós, els 
Jardins de Pedralbes i d’altres.
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Salut

La pandèmia de coronavirus i la seva repercussió sobre l’atenció sanitària presen-
cial i els problemes “no Covid”, en relació a l’accessibilitat als centres de salut, han 
marcat el contingut de les set trobades de la Comissió de Salut de l’any 2021. Es po-
den consultar els acords a les actes de la comissió, que trobareu a l’espai “Participa” de 
la web de la Favb (https://participa.favb.cat/assemblies/comissiosalut).

L’assistència a la comissió de Salut de la Favb ha oscil·lat entre les 17 i les 22 asso-
ciacions veïnals.

Es va cursar una petició de la Favb al CSB i CatSalut sobre la documentació es-
tratègica existent que justifiqués l’expansió de ‘Hospital Clínic en 240.000 m² i el detall 
dels criteris emprats en la identificació de necessitats i en l’anàlisi i selecció d’alterna-
tives per donar-hi resposta. Així mateix, hem reclamat la relació de les persones que 
han participat en aquests informes.

També es va preguntar sobre la situació actual de Barnaclínic: recursos actuals de 
què disposa i memòria detallada d’activitats del darrer any sencer disponible. Trans-
parència (GAIP) va acceptar que no s’havia donat la resposta com es demanava. De 
moment, no hem obtingut informació sobre el Pla Funcional de l’Hospital Clínic ni 
sobre el futur de Barnaclínic.

A través dels requeriments de la Favb a Transparència sobre les dades d’Atenció 
Primària referents a personal i presencialitat de les APS Barcelona, s’ha obtingut del 
CSB l’actualització de la informació sobre la situació dels CAP de la ciutat a la web del 
CSB, on cada entitat pot consultar la situació quant a personal d’AP al seu territori.

A la trobada de la comissió del mes de maig es dona a conèixer l’informe de la Sin-
dicatura sobre les irregularitats observades al CSSC. S’ha demanat a l’Ajuntament que 
expliqui el seu posicionament davant de les irregularitats que es mostren en aquest 
informe, ja que el CSC gestiona serveis de salut en els quals l’Ajuntament té una repre-
sentació (CIS Cotxeres i salut dental). A finals d’any no s’havia rebut resposta.

Es constaten les dificultats en l’accés a la visita del metge d’AP per als usuaris 
que no dominen les eines digitals.

El greuge econòmic de l’AP és manifest a la memòria del CatSalut, que informa 
que la despesa reconeguda del 2020 ha augmentat en 2.854 M€ respecte al 2019, 
però Atenció Primària només ha augmentat en 8 M€, tot i que s’havia anunciat un Pla 
d’Enfortiment de l’AP que es traduïa en 46.1 M€ per a l’any 2020. Per a l’any 2021 veu-
rem si es compleixen els 125 M€ anunciats, i encara quedarien 126,9 per a l’any 2022.
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Salut

Altres informes i activitats
Sistema sanitari de Barcelona (resum en PDF): (clica aquí)

Escola Veïnal. Taller sobre el Sistema de l’Administració Sanitària a Barcelona (1 de 
març de 2021). Convocatòria (aquí). Video (aquí)Document PDF (aquí).

La salut mental, a debat. 28 de juny 2021. Ateneu del Poblet, amb la participació 
de membres del FOCAP.

Participació en l’acte-debat “Al voltant del model d’atenció a la salut mental a 
l’atenció primària de salut: escolta, presencialitat i derivació en persones amb ma-
lestar  emocional”. 18 de novembre 2021, a l’Ateneu Enciclopèdic del Raval. Amb la 
participació de membres del FOCAP i de la Fundació Salut Mental.

Documents elaborats
 � Document per informar i explicar les dades sobre el nombre de professionals 

d’Atenció Primària a la ciutat de Barcelona, segons el web del CSB. Clica aquí

 � Document de seguiment dels equipaments d’APS dels convenis Aj BCN - 
Gene. 2015-2023. Clica aqui

 � La sanitat pública concertada a Catalunya i les seves patronals. Clica aquí. 
Grup de Treball de la Comissió de salut de la Favb per al Diari de la Sanitat.

 � Sobres sociosanitaris. Resum de la situació sociosanitària a Catalunya i en 
especial a Barcelona. Clica aquí.

 � Patiment emocional i salut mental. Xerrada amb tres representants del FO-
CAP: M. José Fernández de Sanmamed, Carolina Tarrida i Elena Serrano (Clica 
aquí).

Comunicats
 � Vacunació de la Covid a Barcelona: Dret a ser informats. Clica aquí

 � La Favb demana que el 25% del pressupost de Salut es destini a l’Atenció 
Primària. Carta oberta al president Pere Aragonès. Clica aquí

Relacions amb les institucions
Consell Municipal de Benestar Social (CMBS). Corina Albir, membre de la Co-

missió de Salut, assisteix a la Comissió Permanent (dues reunions) en representació 
de la Favb. 

Grup de Treball de Salut del CMBS. S’han fet tres trobades d’aquest grup, i a 
les dues darreres (novembre i desembre) s’ha començat a treballar sobre diversos te-
mes concrets: pobresa farmacèutica, salut sexual i reproductiva, medicalització, salut 
mental i odontologia, en diferents grups en els quals participem amb el grup sobre 
Residències Assistides.

Trobada a l’Ajuntament amb Gemma Tarafa i Davide Malmusi sobre la justifica-
ció de l’ampliació de l’HCP (28 d’abril de 2021). S’explica que es tracta de normalitzar 
els espais i ampliar-los (100.000 m²). S’informa que s’ha creat una Taula Política i Tècni-
ca: Ajuntament, Diputació i Generalitat; Ramón Sanabria i Ramon Canal. Presentaràn 
plans de viabilitat.

                                                  

Dones
La necessitat de les associacions veïnals de donar resposta cada cop més sovint a 

problemàtiques estructurals de violència de gènere en els barris ha fet que la Favb tre-
balli la vulneració dels drets humans, concretament de les dones, així com la violència 
exercida contra una persona pel seu gènere. El compromís per part de la Favb de 
treballar per a un moviment veïnal igualitari i en lluita contra tota mena de violència 
masclista exercida cap a les dones ha estat un repte i un treball a llarg termini que 
continua i continuarà en construcció i en revisió.

La Favb ha anat fent feina i fent revisió internament -amb l’ajuda d’un protocol 
com a eina per donar suport a les associacions veïnals- amb la idea que les entitats 
veïnals puguin desenvolupar accions a favor de la igualtat de gènere dins i fora de les 
entitats. És a dir, treballa l’empoderament de les dones de manera transversal en 
totes les associacions veïnals que conformen la Favb, perquè continuï en el temps 
i puguin donar resposta a les necessitats i problemàtiques que sorgeixen als barris de 
Barcelona amb l’objectiu d’erradicar la violència masclista en totes les seves formes 
amb l’ajuda d’accions integrades al protocol.

Aquest treball s’ha anat construint amb la creació i l’enfortiment amb el pas del 
temps d’una nova Comissió de Dones que es va crear el 2020 amb l’aprovació a l’As-
semblea General del 2020 del “Protocol de bones pràctiques per la igualtat de gènere 
de la Favb”. El fet que abans d’aquest projecte no hi hagués una Comissió de Dones 
activa generava una problemàtica d’invisibilització i desigualtat a l’hora de represen-
tar, prendre decisions i participar en la presa de decisions i processos participatius, 
així com en el dia a dia de les associacions veïnals.

Aquest projecte de treball intern de caminar cap a una federació feminista a tra-
vés de la Comissió de Dones és un procés necessari de canvi i de transformació cap a 
l’actualització i l’enfortiment del paper de les dones en un entorn masclista. Gràcies a 
l’arribada de subvencions es pot treballar en processos comunitaris interns necessaris 
perquè la lluita veïnal i els canvis socials continuïn i continuïn més vius que mai, però 
sempre des d’una perspectiva de gènere i amb unes eines que ajudin a fer passos de 
canvi i de transformació social en igualtat de gènere.

El 2021 s’ha anat treballant a través d’una metodologia participativa de recer-
ca, amb un diagnòstic actiu intern de les associacions, i formativa, amb l’objectiu 
principal de reforçar, consolidar i visibilitzar la importància de la Comissió de Dones 
de la Favb, representant de les associacions veïnals de Barcelona. Amb la idea de 
continuar treballant i aconseguir afermar els objectius marcats a l’inici del projecte el 
2020, que eren aquests:

 � Compromís de la Favb de treballar per a un moviment veïnal igualitari i feminista.

 � Treballar de manera transversal en totes les associacions que conformen la Favb.

 � Fer ús del protocol dinàmic com a eina de la Favb.

 � Impulsar les associacions veïnals de Barcelona perquè puguin treballar proces-
sos de visibilització i sensibilització en relació amb la violència de gènere, ac-
tualment amb el seguiment al barri Besòs-Maresme i començant amb els barris 
del Poblenou i Sant Antoni per demanda de les associacions veïnals, a fi de con-
vertir les entitats en espais segurs als quals les dones del barri puguin recórrer.
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Al llarg del 2021 s’han anat treballant els objectius del projecte, en relació amb les 
activitats i accions programades. Per això, el grup motor de dones voluntàries de la 
Favb, com a representants de les dones de totes les associacions veïnals, s’ha encarre-
gat de dur a terme les següents funcions:

 � Fer trobades amb el grup de tècniques de la Favb de forma regular i amb un 
seguiment constant (annexos 4, 5 i 7).

 � Actualització i revisió del protocol de bones pràctiques per a la igualtat de gè-
nere de la Favb per al 2021. Document obert: treball participatiu de les dones 
de les associacions veïnals (annexos 13).

 � Consolidació del treball de la Comissió de Dones en l’Assemblea General de la 
Favb (annexos 14, 15, 16 i 17).

 � Treballar en accions concretes estratègiques de forma regular al llarg de l’any, 
per aprofundir en l’apoderament feminista del moviment veïnal (annexos 6, 
18-22 i 24):

L’11 de març, amb motiu del dia de les dones del 8-M, el grup motor de dones de 
la Favb, amb la col·laboració de l’Escola Veïnal, va organitzar la projecció de Ciutats 
Vivibles conjuntament amb l’ONG Entrepobles, per visibilitzar les cures al centre de 
la vida (annex 24).

També s’han programat les activitats i accions a realitzar en el grup de dones de la 
Favb i les activitats obertes a totes les dones de les associacions veïnals de Barcelona 
(annex 6):

1. Informes periòdics amb dades de l’evolució de la participació de les dones, 
així com casos d’assetjament.

2. Formacions sobre assetjament sexual.

3. Formacions sobre violències masclistes.

4. Facilitació de guies de comunicació inclusiva.

5. Circuit d’intervenció amb les pautes a seguir en cas d’agressió.

6. Facilitació de bibliografia sobre noves masculinitats.

7. Formació sobre noves masculinitats.

8. Informació disponible sobre els serveis municipals d’atenció a la violència masclista.

9. Accions formatives sobre participació amb perspectiva de gènere: Micromas-
clisme dins de les entitats.

10. Marxa exploratòria: és una metodologia que es desenvolupa des de l’urbanis-
me amb perspectiva de gènere per reflexionar col·lectivament com la confi-
guració de l’espai determina els nostres usos i la percepció de seguretat.

11. Organització de sessions de debat sobre temes d’interès dins del feminisme.

12. Adquirir un compromís per convertir-se en un punt lila: esperant la prova per 
aplicar a altres barris.
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Amiant

Tothom esperava que el 2021 hi hagués un reflux en l’impacte de la covid en la 
nostra vida diària, però la successió de quatre onades pandèmiques durant aquest 
any va obligar a una adaptació de les dinàmiques de la Comissió de l’Amiant. El pro-
jecte de realitzar una Convenció contra l’Amiant de Catalunya, ja previst abans de la 
pandèmia, s’ajorna sine-die. Tanmateix, totes les xerrades contra l’amiant programa-
des i organitzades el 2020 no es poden materialitzar fins al 2021 i, lògicament, en un 
format on-line i amb inscripció prèvia.

Aquest programa de xerrades va començar amb un acte central amb una gran 
assistència, el 28 de gener, amb la participació del doctor J. Tarrés i el tècnic especia-
lista L. Mallart. Tot seguit es van fer un seguit de debats repartits entre els diferents 
districtes de la ciutat.

 � 17 de febrer en el districte de Sant Andreu.

 � 24 de febrer en el districte de Sant Martí.

 � 3 de març en el districte de Ciutat Vella.

 � 10 de març en els districtes de les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc.

 � 24 de març en el districte d’Horta-Guinardó.

 � 7 d’abril en el districte de Nou Barris.

 � 21 d’abril en els districtes d’Eixample i Gràcia.

Per convocar aquestes xerrades es van fer uns clips de vídeo per a cadascuna: 
https://youtu.be/1nFQeInn0zU. Aquests debats han servit perquè les associacions 
veïnals agafessin consciència que la contaminació per amiant és un tema de molta 
importància. Fruit d’aquestes dinàmiques, es va crear la Plataforma contra l’Amiant 
del Districte Horta-Guinardó. També ha permès que la Comissió contra l’Amiant pugui 
intervenir en múltiples conflictes a la ciutat, entre elles:

 � Retirada del fibrociment dispers en el Turó de la Rovira.

 � Protestes per les males pràctiques de retirada d’una teulada de la Meridiana.

 � Pressió veïnal per la retirada correcta de la teulada d’una nau de Sant Martí.

 � Crítica per la uralita abandonada en un solar del carrer Dos de Maig.

 � Pressió veïnal per la retirada de la coberta d’amiant d’un establiment comer-
cial al Baix Guinardó (1)

 � Suport a les famílies de les escoles amb amiant (2)

 � ...

No farem esment aquí dels detalls del desenvolupament d’aquests conflictes ur-
bans. Però sí que volem resaltar que tots ells han tingut una bona cobertura mediàti-
ca, ja sigui a través de cadenes televisives com de la premsa escrita. No obstant creiem 
que és convenient parar atenció en els dos darrers punts:
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(1) El fet que la cobertura del futur supermercat al Baix Guinardó estigués qualifi-
cada urbanísticament de volum disconforme no incentivava als propietaris a la seva 
retirada. La pressió veïnal ha estat intensa, aconseguint finalment que el districte reti-
rés el permís d’obres. Però el problema dels volums disconformes continuava pre-
sent i, per tant, s’havia de resoldre perquè, més enllà d’aquest cas concret, hi ha mol-
tes altres naus en aquesta situació. Al respecte, la Comissió de la Favb es va posar en 
contacte el passat juliol amb la Generalitat, que és la que té la facultat competencial 
de modificar la Llei d’Urbanisme. La Generalitat, coneixedora del tema, fa els passos 
necessaris per proposar que la Llei d’acompanyament de pressupostos inclogui una 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme per permetre dur a terme les obres 
necessàries per eliminar elements perillosos en edificis disconformes i fora d’ordena-
ció. Aquest canvi s’aprova el 31 de desembre del 2021.

(2) El tema de l’amiant a les escoles ha estat una font prioritària de preocupació 
de la Comissió. Anteriorment, havia esclatat un greu conflicte a l’escola 9 Graons i 
durant aquest any hem estat presents recolzant a les famílies mobilitzades de les es-
coles Balmanya, Fluvià, les tres de l’entorn de Glòries -Gaia, Encants, Leonor Serrano- i 
Prosperitat. En aquesta darrera, s’ha aconseguit que a l’estiu enretiressin tot l’amiant 
de les teulades, però en les altres escoles la tensió entre les famílies i l’Administració 
continua vigent en diferents estats, segons cada cas. Són ressenyables les mobilitza-
cions en el cas de les escoles de l’entorn de Glòries, i en el cas de Fluvià inclús hem 
hagut de suportar amenaces per escrit del propietari de portar a una membre de la 
comissió i a TV3 als tribunals, per difondre, segons ell, falses informacions. El 25 de 
maig, la Comissió va convocar a les escoles en lluita per intentar coordinar-les.

Durant el 2021, hem mantingut un seguit de reunions amb l’Ajuntament, amb 
la participació també de l’Agència de la Salut Pública de Barcelona. Les reunions han 
estat el 21 de gener, el 29 d’abril i el 21 de juny, i 12 de gener del 2022. En aquestes 
reunions hem tractat sobre el protocol de la G.U. per la retirada d’amiant en la via 
pública, el cens dels edificis públics afectats i el servei d’informació a la ciutadania per 
atendre els veïns sobre aquesta qüestió -web, tríptic, 010...-.

Durant aquest any hem estat molt preocupades perquè el canvi de Govern de 
la Generalitat, fruit de les eleccions del 14 de febrer, ha implicat la paralització de les 
dinàmiques portades a terme per la Comissió interdepartamental Desamiant-Cat i la 
CEAC (Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya), que tenien la finalitat de 
dissenyar la futura Llei en contra d’Amiant.

Vam participar en l’homenatge als Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per 
l’Amiant, que el 29 de maig es va fer a la Torre de les Aigües del Poblenou. També 
vàrem participar el 15 de juliol a l’acte de presentació del mapa de l’amiant de Ciutat 
Badia, organitzat per l’associació veïnal i l’Ajuntament, i a la que hi va assistir el presi-
dent de la Generalitat.

Les actuacions de la Comissió contra l’Amiant de la Favb han estat difoses per les 
xarxes socials de la Favb, el web de la Favb, la web pròpia de la comissió (http://noala-
miant.org/) i un dossier dedicat a la lluita contra l’amiant de la revista Carrer (número 
157). Tota la dinàmica interna de la Comissió la trobareu al Participa-Favb: https://
participa.favb.cat/assemblies/Amiant.

Amiant
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Residus

La Comissió de residus de la Favb s’ha consolidat aquest any. Ha estat un actor que 
ha elaborat pensament propi, ha treballat en el territori i ha estat interlocutor amb 
l’Ajuntament.

La situació de la pandèmia va obligar a traslladar a aquest any algunes de les tro-
bades previstes per a l’any anterior del programa “Reduir els residus, casa a casa, barri 
a barri”. Aquest programa preveu fer en els barris interessats una xerrada inicial, on 
s’exposa la problemàtica de la gestió dels residus en el barri en qüestió, així com la 
necessitat de la seva reducció en el marc de l’emergència climàtica i posar en alerta 
l’incompliment de les directrius europees. Prèviament, es realitza una enquesta per 
conscienciar sobre el poc coneixement del sistema de recollida municipal i privat que 
tenim, i entre els/les participants se sorteja un lot de productes ecològics, cedit pels 
comerços i cooperatives de consum ecològic del barri. Posteriorment, l’equip elabora 
una guia del barri per donar a conèixer la situació i visibilitzar tots els recursos de 
proximitat disponibles.

Durant el 2021 hem fet aquestes quatre xerrades:

 � 19 de gener: Avui posarem les escombraries de Sant Andreu sobre la taula. 
Amb l’AV de Sant Andreu del Palomar i l’Ateneu l’Harmonia.

 � 8 d’abril: Avui posarem les escombraries de Les Corts sobre la taula. Amb l’AV 
de Les Corts i Centre Cívic Pere IV.

 � 14 d’abril: Avui posarem les escombraries del Poblenou sobre la taula. Amb 
l’AV del Poblenou.

 � 12 de maig: Avui posarem les escombraries de la Font d’en Fargues sobre la 
taula. Amb l’AV de la Font d’en Fargues i el Casal de la Font d’en Fargues.

La gravació de les xerrades està en el Participa-favb: https://participa.favb.cat/
processes/BARRRI/f/1169/. En tots els barris el qüestionari que s’ha fet ha estat similar  
(veure aquí) 

El 2021 s’han elaborat dues guies de residus, la del barri de Sant Andreu i la del 
barri del Guinardó. Això ha comportat un gran treball de connexió amb la xarxa co-
mercial i els altres agents del barri interessats. La del Guinardó es va presentar ja en-
trat el 2022, el 25 de gener, en un acte al Mas Guinardó (veure aquí). La difusió de 
la de Sant Andreu, a decisió de l’associació veïnal d’aquest barri, es va paralitzar a 
conseqüència del greu conflicte veïnal que va patir el barri per la implementació del 
Porta a porta.
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La implementació del Porta a porta, de fet, ha preocupat i ocupat intensament a 
la Comissió de Residus de la Favb. Es va elaborar un estudi sobre la imperiosa neces-
sitat de la reducció dels residus de la ciutat, amb la finalitat que servís de base per a la 
discussió del Porta a porta (veure aquí).

Però la implementació del Porta a porta a Sant Andreu és molt conflictiva, 
mentre quel’AV de Sant Andreu del Palomar el defensa, l’AV Sant Andreu Sud s’oposa 
frontalment. Els esforços de la Comissió de Residus de la Favb, que mesos abans havia 
fet una xerrada al barri per fer pedagogia sobre el Porta a porta -perquè entenem que 
és l’única manera de superar el deficient índex d’aprofitament dels residus-, es van 
veure superats pels esdeveniments. El 7 de juliol va haver-hi una reunió de l’AV Sant 
Andreu del Palomar i el regidor Eloi Badia a la qual va assistir la Favb i on es van recollir 
alguns suggeriments de l’associació veïnal i el regidor es va comprometre a arribar a 
un consens a escala de ciutat abans de continuar l’aplicació en altres barris.

En dies posteriors, la Favb es va reunir amb les associacions veïnals del barri d’Hor-
ta i la del barri de Sant Antoni, que eren els següents territoris previstos per implantar 
el Porta a porta, i el 27 de juliol la Favb es va tornar a reunir amb Badia. La Junta de la 
Favb considera que és un tema prou important per obrir el debat, a través de l’Escola 
Veïnal, a totes les associacions veïnals. Aquest debat es realitza el 29 de setembre i es 
reforcen les argumentacions a favor de la implementació. Dies després, el 2 d’octubre, 
en l’Assemblea de la Favb, va quedar clara l’opció de la Favb per aquest sistema.

Però l’aposta de l’Ajuntament pel sistema del Porta a porta té els peus de fang. 
Ben aviat, el Districte d’Horta va ajornar de manera unilateral sine-die la seva aplicació 
i, després, l’Ajuntament va fer marxa enrere en moltes decisions a Sant Andreu, que 
estaven avalades pels bons resultats obtinguts. El 21 d’octubre la Favb va emetre un 
comunicat: “La Favb, consternada per la política erràtica municipal en matèria 
de residus”: https://www.favb.cat/comunicats/la-favb-consternada-la-pol%C3%AD-
tica-err%C3%A0tica-municipal-en-mat%C3%A8ria-de-residus.

Durant aquest temps, la Comissió de Residus ha treballat amb el CEPA (Centre 
d’Ecologia i Projectes Alternatius), tant pel concepte de residu mutu com per conèixer 
la futura Llei de Residus. El 17 de maig, la Favb va organitzar un acte: “L’escàndol 
d’Ecoembes (els envasos, veritats incòmodes i mentides)”, en el qual Greenpeace va 
explicar un informe molt crític amb aquesta corporació. Com a resposta, el delegat 
d’Ecoembes a Catalunya ens va demanar una reunió que es va fer el 27 de juliol.

Residus
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Habitatge

Al llarg de l’any, la Comissió d’habitatge va treballar en diversos àmbits, en la 
defensa del Dret a l’habitatge. Va començar tractant amb la Regidoria d’habitatge el 
tema de la nova Ley estatal de Vivienda, quan encara no es coneixia l’esborrany del 
text, compartint la necessitat de reclamar que  garanteixi reserves de sòl, la protecció 
permanent del lloguer públic, la creació d’un règim especial d’habitatge protegit de 
lloguer, i d’altres qüestions importants respecte l’habitatge turístic que es sumessin 
al de la regulació dels preus del lloguer. També es va tractar la nova Llei estatal amb 
el Ministeri de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en reunió participada de la 
CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos) així com el problema de la 
sobreocupació i les necessitats urgents de rehabilitació del parc existent i la realitat 
dels joves i les seves dificultats d’emancipació.

Al juliol vàrem rebre finalment una resposta al Dictamen que havia elevat el 
Consell de Ciutat en torn de les nostres Mesures Ineludibles, presentades dos anys 
abans, resposta que va ser mereixedora d’un comunicat “No estem preparats per a 
la crisi d’habitatge que vindrà“, en què reclamàvem les Taules obertes i l’oficina An-
tiassetjament immobiliari, denunciàvem l’absentisme de la Generalitat en matèria 
d’inversions o la manca d’un Registre d’ofertes i de regulació efectiva del mercat de 
l’habitatge. 

Al ben principi de l’any ens vam incorporar al Grup de treball estatal que presen-
tava al mes de setembre a Madrid la Iniciativa de Ley por el derecho a la Vivienda, un 
grup en què es debaten més endavant les esmenes al text de la Ley. 

Hem continuat formant part del Consell de l’Habitatge Social i dels diversos grups 
de treball, que ha fet seguiment del compliment Pacte pel Dret L’Habitatge.

En el si de la Crida a un Pacte per l’habitatge es va acabar l’any organitzant el de-
bat “Claus de la Llei estatal d’habitatge des de baix” al desembre, per tal d’esclarir 
quines són les mancances del text presentat a l’octubre per PSOE i Podemos com a 
projecte de Llei per el seu tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats. Conduit pel 
periodista Andreu Merino, va comptar amb la presentació de tres ponències per part 
de la PAH, El Sindicat de Llogateres i l’Observatori DESC al voltant dels preus dels llo-
guers, la poca ambició respecte la lacra dels desnonaments i l’afectació negativa a la 
Mesura del 30% en vigor a Barcelona.
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Habitatge

Per altra banda, dissabte 23 d’octubre va tenir lloc l’acte de  col·locació de la 1ª 
pedra de la Promoció de 105 habitatges assequibles de la Cooperativa Fem Ciutat 
a la Clota, Avda de l’Estatut 15-17, un acte molt esperançador per totes les persones 
cooperativistes que veuen materialitzat el seu somni d’accedir a un habitatge amb 
garanties d’estabilitat. Hi van assistir l’alcaldessa Ada Colau, les Regidores Lucía Mar-
tín i Rosa Alarcón, diversos representants de l’Ajuntament així com de Fem Ciutat i 
Solucions Habitat, la constructora... Continuem a l’espera de veure com es continua 
donant compliment al Conveni que tenim signat, en vigor. 

Grup de habitatges Civit. El mes de maig vam enviar una carta a les respon-
sables municipals en matèria d’habitatge posant en alerta la greu situació del bloc 
“Grup Civit” format per 314 habitatges que requereix una forta intervenció per evitar 
que l’edifici entri en col·lapse per les importants patologies estructurals i la presència 
d’aluminosi. Aquesta petició es va formular conjuntament amb l’AV del Poblenou i 
la Comunitat de propietaris. Finalment, la reunió es va produir a finals de setembre 
i posteriorment una altra el 3 de desembre. L’Ajuntament conscient de la necessitat 
d’obrir línies d’ajut davant l’elevat cost de la rehabilitació es compromet a formular un 
Conveni.

Escola industrial
Al llarg de l’any 2021, la Plataforma “Un Nou Clínic és possible, salvant el recinte 

de l’Escola Industrial” va mantenir dues reunions amb la Direcció de Patrimoni Cul-
tural del Departament de Cultura de la Generalitat, davant la qual havia presentat la 
proposta de Declaració de BCIN com a  Monument Històric del Recinte de l’Escola 
Industrial. En la primera, celebrada al mes de febrer, ens va quedar clar que la Direcció 
de Patrimoni el considerava mereixedor d’una major protecció i en la segona, mantin-
guda al mes de desembre se’ns va comunicar que l’expedient continuava en cartera, 
però no estava iniciat. Ens va inquietar l’explicació de que la previsió inicial és la de 
declarar per elements, i no com a conjunt, sota un criteri de no rebaixar la categoria 
BCIN i Entorn de protecció. Al llarg del 2022 acompanyaran tècnicament, en principi 
redactaran les bases per treure a concurs, per lots, la redacció de l’expedient.

La Plataforma va ampliar la seva relació amb entitats interessades en la defensa 
del Recinte, mantenint diverses reunions amb el teixit educatiu i donant a conèixer el 
Campus de l’Escola Industrial recentment constituït. Es va anunciar en roda de prem-
sa celebrada l’1 de març.

Al juliol i de nou al setembre es filtrava a la premsa que l’informe dels Comissio-
nats Ramon Sanabria i Ramon Canal aconsellava ubicar l’ampliació del Clínic a la zona 
esportiva de l’Universitat de Barcelona , i així va ser presentat al novembre. Queda 
encara per definir, però, la concreció del projecte i quins serveis mantindrà el Clínic 
com a Hospital de referència de l’àrea. 
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Turisme / espai públic

La continuació durant tot el 2021 de la situació pandèmica, entre moltes altres 
qüestions ha fet que l’activitat turística i de restauració a Barcelona es veiés greument 
afectada. Fins al juliol hi havia diferents restriccions, i quan en ple estiu -en temporada 
alta- es veia un petita recuperació, va començar la cinquena onada, i es van implan-
tar noves restriccions. Al 2021, segons dades municipals (veure aquí), el nombre de 
turistes allotjats en hotels va ser de 3,2 milions, molt lluny dels 8,5 milions del 2019. 
Igual en les pernoctacions: 8,1 milions el 2021, pels 21,3 milions del 2019. Els HUT 
(Habitatges d’Ús Turístic) van assolir aproximadament un 62% de les pernoctacions: 
7,1 milions al 2021, pels 11,4 del 2019. Altres dades turístiques corroboren aquesta 
baixa activitat: la disminució de passatgers a l’Aeroport del Prat -de 52,6 milions el 
2019 a 18,8 milions el 2021-, i també del nombre de creueristes i de visitats de dia -en 
autobús o en cotxe des d’altres emplaçaments-, que ha estat encara més baix per les 
condicions d’aquest mitjans de transport.

L’activitat de la Favb vinculada al turisme i la restauració la podem desglossar en 
tres blocs: Consell de Turisme i Ciutat; Turisme i Terrasses.

       1. Consell de Turisme i Ciutat (veure aquí)

Com el conjunt de la ciutat, el Consell de Turisme i Ciutat ha tingut una activitat 
mínima. El tancament del primer mandat, que s’havia d’acabar el 2020, es va allargar 
per la pandèmia. En aquest període, i com a tancament del Consell, es va voler fer un 
comunicat consensuat, i un grup d’experts va treballar en la redacció d’un document. 
La Favb i altres entitats veïnals i socials no el van subscriure perquè, en resum, era 
“més del mateix”. Nosaltres insistim des de fa anys -i ara, en època de reactivació del 
sector, amb més raó- en la necessitat d’un canvi de model. Un canvi amb una injecció 
necessària de diners públics -ara més amb els fons Next Generation- que arribarien 
al sector i servirien per fer un gir estratègic cap a un model sostenible, compatible 
amb la vida ciutadana i equitatiu des del vessant laboral. Com ha passat sovint en el 
Consell, les nostres propostes van topar amb el món empresarial, que només somia 
amb una Barcelona massificada, com la del 2019, la qual cosa va fer que no arribéssim 
a cap acord final.

En aquest període, el Consell també va presentar un document (veure aquí) molt 
interessant sobre el balanç fiscal del turisme a la ciutat. Un balanç que indica que el 
turisme també genera costos importants per a les arques municipals, i que reforça, 
com ja havíem dit, la necessitat d’incrementar les aportacions del sector -via tassa 
turística o altres instruments- per compensar aquest costos.

El Consell, finalment, va obrir un procés de renovació a finals del 2021, i el nou 
Consell es va constituir el 26 de gener del 2022, amb nous representant veïnals, i des 
de la Favb amb el mateix esperit del mandat anterior: fer arribar la veu, les propostes 
i les queixes veïnals als òrgans de participació municipals.
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Turisme / espai públic
       2. Turisme

Com ha quedat dit, l’activitat turística al ralentí ha tingut un efecte mimètic en 
l’activitat reivindicativa d’entitats i col·lectius que treballem en matèria turística a la 
ciutat, com ara l’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) o altres, on la 
Favb participa. Algunes de les accions i temes rellevants van ser:

 � Creuers: Es va organitzar un acte de protesta a la plaça de Sant Jaume el 19 de 
juny, per demanar que no s’ampliïn les terminals i que es redueixin i es limitin 
al màxim el nombre de creuers que arriben a Barcelona.

 � Hermitage: S’han fet campanyes per evitar que s’instal·li al port de Barcelona; 
sembla que a hores d’ara, al gener del 2022, han estat efectives i l’Hermitage 
ha abandonat el seu interès per la nostra ciutat.

 � Aeroport del Prat: S’han fet campanyes, manifestacions i una gran mobilit-
zació el 19 de setembre contra l’ampliació de l’aeroport, proposada per Aena, 
i que, si més no, de moment, s’ha aturat. Totes aquestes iniciatives van estar 
liderades pel col·lectiu Zeroport (veure aquí), amb una gran visualització pú-
blica del problemes ambientals de les propostes empresarials per a l’aeroport 
i també el port.

 � Contracimera veïnal (veure aquí): Duta a terme el 26 i 27 d’octubre, el mateix 
dia que es feia una Cimera Turística Mundial anomenada Future of Tourism 
World Summit6, que va tenir poc ressò, però que vàrem contrarestar de forma 
efectiva. El manifest de la contracimera es pot veure a l’apartat de turismes de 
la Favb (veure aquí).

 � PEUAT 2021: Després de les anul·lacions del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) d’alguns articles del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments 
Turístics (PEUAT), l’Ajuntament va abordar un nou PEUAT, en primer lloc per 
resoldre aquestes sentències, i en segon lloc per regular l’ús de les habitacions 
turístiques (HUT) a Barcelona, un cop la Generalitat havia regulat aquesta mo-
dalitat en la Llei de Turisme del 2020. Sobre el primer tema, el PEUAT aporta 
poques novetats, alguna àrea que s’inclou en les zones de decreixement i poc 
més. Pel que fa al segon, després de moltes negociacions i amb la clara reivin-
dicació social i veïnal que es prohibissin les HUT a la ciutat, l’acord al Govern 
va ser una regulació molt restrictiva que caldrà desenvolupar en un reglament 
durant el 2022, i que caldrà veure fins a quin punt és efectiva o no per frenar 
aquest nou instrument d’explotació turística de la ciutat. La Favb va participar 
amb altres entitats en les al·legacions, que, com sol passar, no van ser accep-
tades.

       3. Terrasses
En el decurs de totes les onades de la covid, les restriccions van tenir un gran impacte en el 

sector de la restauració. Això va fer que la utilització de les terrasses, per compensar les limita-
cions d’aforament dels interiors, fos un element clau de viabilitat econòmica del sector. Aques-
ta situació, acceptable en principi, es va desbocar i va fer que, de mica en mica, el sector anés 
passant d’un ús raonable de les ampliacions -que el decret extraordinari del 2020 permetia-, a 
un ús desproporcionat de les mateixes. A mitjans del 2021 ja es percebia que bona part del 
sector havia vist que l’Ajuntament no estava fent cap mena de control, i amb un efecte contagi 
rapidíssim van proliferar les taules a la façana, les dobles i triples fileres de taules sense permís, 

les taules extres a la calçada, els bidons, les barres a la façana i un llarguíssim i imaginatiu llistat 
d’incompliments, amb la gravetat que sovint també s’incomplien horaris, aforaments i fins i tot 
el tipus d’activitat del local, fent de bars musicals locals que no tenien el permís.

El nombre de queixes, i el nombre de problemes, es va estendre per la ciutat, i els casos 
coneguts dels carrers d’Enric Granados, Blai i Parlament, la rambla del Poblenou i la plaça Eivissa, 
entre d’altres que ja veien d’abans de la pandèmia, es van estendre per tot arreu, molt espe-
cialment en les zones d’oci de la ciutat, i sobretot a Ciutat Vella i l’Eixample. Després de diverses 
denuncies, que la Favb va realitzar directament a l’Ajuntament, i veient que cada cop hi havia 
més i més incompliments, i que era una autèntica “disbauxa generalitzada!”, al juliol es va iniciar 
una campanya de denuncia, on es mostraven fotografies de les irregularitats de les terrasses 
(veure aquí). Per sorpresa de tothom, el nombre de fotografies publicades va superar en poc 
temps les 500, i la campanya va agafar un gran ressò mediàtic, amb presència en molts mitjans 
de comunicació. Malauradament, el mal estava fet, i reconduir-ho era molt complicat: els serveis 
d’inspecció municipals estaven desbordats pels centenar d’incompliments, i malgrat una intensa 
activitat inspectora, els efectes van ser molt limitats, i els incompliments han continuat.

Per altra banda, l’Ajuntament va iniciar un procés per modificar l’Ordenança de Terrasses. 
Un procés que es va iniciar, un cop més, sense comptar amb les entitats veïnals però, de sota 
ma, sí amb la participació del Gremi de Restauració, que des de feia mesos pressionava per 
mantenir les ampliacions que de forma extraordinària s’havien permès a les voreres i, com a 
novetat, a les calçades. Aquest ha estat l’objectiu de la nova ordenança, mantenir la situació 
extraordinària, i, compte, encara més, ampliar-la. La nova ordenança legalitza les terrasses en 
calçada, la qual cosa, tot i que en alguns carrers i llocs pot tenir sentit i serviria per pacificar el 
trànsit, en molts altres pot generar un important increment de terrasses on, fins llavors, no n’hi 
havia pel simple fet que les voreres no ho permetien. Pensem que la instal·lació d’aquestes 
noves terrasses en calçada, a una major distancia de la façana que les ubicades a vorera, ge-
nerarà un important increment del soroll i molèsties al veïnat. La Favb i altres entitats veïnals i 
socials vàrem presentar un conjunt d’al·legacions en aquesta línia, intentant que, tot i acceptar 
la proposta de les terrasses en calçada, això signifiques, com a mínim, que les voreres quedes-
sin més lliures per a vianants. I alhora que es limités el seu nombre; per exemple, que no en hi 
hagin als xamfrans, que haurien de continuar sent d’ús per a taxistes, transportistes i els propi 
veïnat. Com sol passar, cap al·legació va ser acceptada i l’ordenança es va aprovar al Ple del 
23 de desembre, i a primers d’any es desplegarà. El Gremi ja ha iniciat una campanya perquè 
es demanin les ampliacions, i durant el 2022 veurem si, com nosaltres pensem, això provocarà 
un increment inacceptable del nombre de taules a la ciutat, o no.

Cal tenir present que Barcelona, amb 25.000 taules al 2019, ja era una ciutat amb un nom-
bre molt elevat de taules a les voreres. Les 10.000 més -les del decret de situació extraordinària 
i que ara en bona part es volen consolidar- no auguren una situació de convivència entre 
terrasses i usos veïnals gaire compatible, en especial per temes de molèstia per soroll nocturn.

4. Parcs públics
Arran del conflicte de l’any anterior sobre la utilització del Parc del Turó per un espectacle 

privat la Favb es dirigeix al regidor Eloi Badia, gerent d’Ecologia Urbana, per demanar que 
s’estableixi un protocol que defineixi amb claredat els criteris per autoritzar o no l’ús privat 
de les zones verdes. La primera trobada va ser el 15 de març on va semblar que hi havia bona 
predisposició però, malgrat que hem fet a posteriori dues trobades més, aquest document no 
s’ha pogut concretar. 

L’espectacle que no es va realitzar al Parc del Turó es va traslladar per les festes de Nadal 
del 2021 a un nou indret la qual cosa va provocar la queixa de les entitats de l’entorn que junt 
amb la Favb van fer aquest manifest: “La Favb, contra una nova privatització dels Jardins del 
Palau de Pedralbes”
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Educació

La Comissió d’Educació de la Favb neix amb la voluntat de vetllar tant pels equi-
paments educatius i reivindicar futurs equipaments, com per les necessitats socials i 
la lluita contra la pobresa infantil. Així mateix, fem difusió de totes les visions que hi 
ha sobre diferents temes de l’entorn educatiu. La comissió es reuneix amb una perio-
dicitat mensual.

Les nostres línies de treball són:

 � Lluita contra la pobresa infantil. La pobresa infantil és el principal repte que té 
actualment l’escola catalana. Les administracions, les organitzacions socials i 
el conjunt de la societat l’hem d’afrontar amb fermesa i sensibilitat. No podem 
deixar que la pobresa continuï estenent-se entre les famílies, afectant milers 
de nens i nenes que hauran de construir el futur d’un país que avui és més 
pobre, dual i segmentat socialment. Les retallades pressupostàries han reduït 
molt la cobertura de l’alumnat amb risc de pobresa en diferents ajuts: adqui-
sició i reutilització de llibres, suport educatiu, ajuts individuals de menjador 
escolar, escolarització 0-3 anys i subvencions per a activitats extraescolars, en-
tre altres.

 � Projecte contra la pobresa energètica a les escoles. Aquest projecte neix amb 
la voluntat de detectar i ajudar les famílies que, per manca de recursos econò-
mics, es troben en situació de pobresa energètica.

 � Garantir l’atenció als alumnes NEE (Escola inclusiva). Treballem perquè es ga-
ranteixi el dret d’escolarització dels alumnes amb NEE en centres ordinaris. 
Actualment, el 61% d’alumnes amb NEE està escolaritzat en escoles ordinàries 
públiques. L’Escola Inclusiva és el motor de canvi de l’escola i de la societat, i 
implica aconseguir que els alumnes aprenguin en condicions d’igualtat en els 
centres ordinaris sufragats amb fons públics, és a dir, públics i concertats.

 � Pacte contra la segregació escolar. Aquest pacte arriba per fer front a la segre-
gació escolar, considerada el principal problema del sistema educatiu català 
i que està present de manera transversal a la majoria de municipis. La segre-
gació escolar és un greu problema social que afecta els més vulnerables i del 
que no coneixem encara els efectes a llarg termini. El Pacte, per tant, neix com 
a eina per evitar guetos escolars i lluita contra l’exclusió social, avançant cap a 
una societat més equitativa i més respectuosa amb els Drets dels Infants.

 � Barri Espai de Convivència (BEC). És una eina més, una de les més visibles, del 
projecte de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb el 
mateix nom. Aquest projecte es pot resumir com una acció diagnòstica i parti-
cipativa des del moviment veïnal cap als barris de la ciutat. És un projecte que 
vol emergir des de la pròpia ciutadania, tenint  en compte tant els més joves 
com la gent gran, perquè sigui aquesta mateixa la que participi directament 
en els processos d’avaluació de problemàtiques al barri, necessitats i possibles 
solucions col·lectives.

Altres reivindicacions:
Hem demanat al Consorci que no tanqui línies abans de la preinscripció i abans de 

conèixer la demanda real, i que ofereixi més places de 1r d’ESO per cobrir, almenys, to-
tes les places dels alumnes matriculats a 6è de primària. També hem sol·licitat la cons-
trucció urgent de més instituts, especialment als barris on hi ha menys oferta pública.

Demanem a l’Administració l’elaboració d’un mapa escolar, que és l’instrument de 
planificació dels equipaments i de l’oferta educativa en les diferents etapes d’educa-
ció infantil, primària, secundària; com també promoure la construcció definitiva d’es-
coles que estan actualment en barracons.

Calendarització del manteniment dels serveis dels centres públics.

Formem part de la Plataforma Desmilitaritzem l’Educació, campanya a la qual ens 
hi hem adherit.

Intercanvi i coordinació a través de les Associacions Veïnals de problemàtiques 
relacionades amb l’educació.

Treballar amb les AV perquè estiguin representades als Consells Escolars de Dis-
tricte.

Estem en coordinació amb diversos grups d’escoles de l’Eixample, Sant Andreu 
i Sant Martí, que treballen per erradicar l’amiant de l’entorn dels centres educatius 
complint les normes de seguretat.

Formem part del Consell Escolar de Barcelona (CEMB), hem participat en la Co-
missió d’Escola Inclusiva i estem presents a través de les AV associades als Consells 
Escolars de Districte (CED).
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Urbanisme

El 2021 ha estat un any marcat encara per les conseqüències de la pandèmia, que han 
destapat i amplificat urgències urbanes i socials en els àmbits de l’habitatge, la mobilitat i els 
equipaments, i que reclamen un impel·lent canvi de prioritats encara per atendre. A aquest 
escenari s’ha sumat una política urbana ocupada principalment a resoldre problemàtiques 
sectorials del territori -com ara donar solucions a petites peces urbanes (algunes de propietat 
privada o d’ADIF) estancades per diversos factors- sense dur a terme diagnosis, propostes o 
estratègies globals sobre la ciutat.

Aquest enfocament parcial de la política urbanística el 2021 ha comportat que perduri la 
paralització de diversos projectes i planejaments urbanístics en l’àmbit de ciutat i també 
a escala de districte. Aquest estancament i la falta de perspectives en l’àmbit urbanístic han 
generat un creixement inesperat del llistat de projectes parats o abandonats. Aquests són al-
guns exemples:

 � Paralització del projecte de Tres Turons.

 � Paralització del Pla de Futur de Can Peguera i les decisions sobre la seva rehabilitació.

 � Falta d’abordatge d’un pla entorn de la Presó de la Trinitat Vella.

 � Paralització del Pla de Millora Urbana de Torre Baró.

 � Indefinició de les modificacions del planejament de Sant Andreu-Sagrera.

 � Pèrdua de pes en les negociacions amb l’Estat respecte als espais del port en els en-
torns de la Barceloneta.

 � Indefinició del projecte de la rambla de Vallcarca.

Donada aquesta situació, la Comissió d’Urbanisme de la Favb ha demanat, sense èxit, 
una interlocució amb la Direcció de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, 
per argumentar les prioritats de la Favb i generar l’espai per a una reflexió conjunta sobre 
les estratègies més urgents en l’àmbit de ciutat. Aquesta falta d’interlocució ha generat un 
desconeixement de les prioritats de l’Ajuntament i no ha permès poder plantejar propostes 
concretes sobre un model de co-reflexió i treball sobre els temes essencials quant a habitatge, 
mobilitat, equipaments, teixit productiu i medi ambient en l’àmbit de ciutat o temes menors, 
que, com que no són atesos, es transformen en problemes socials d’algun barri.

Les prioritats que s’ha posat la Favb per al 2021 han estat marcades per la voluntat de 
reflexionar sobre un model d’estratègies urbanes que s’arrelen al context i a les necessitats 
actuals, i que s’articulen segons aquests eixos principals:

1. Justícia espacial
Plans

1. Àrea del Besòs-Maresme: rehabilitació/substitució del barri.

2. Substitució d’habitatges a la Trinitat Vella i definició del pla de la Presó de Trinitat Vella.

3. Barri de la Marina del Port Vermell: estratègia d’acceleració del pla.

4. PDU Vallbona.

5. Donar sortida al planejament de Torre Baró.
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Mobilitat

6. Urgència de la realització de la connexió de les dues Trinitats amb enllaç de metro entre 
les línies L3 i L1.

7. Pla Sant Andreu-Sagrera: reflexió urgent sobre les connexions transversals, del significat 
que adquireix l’estació com a nova centralitat i del sector Prim.

8. Cobriment de la ronda de Dalt.

2. Justícia social
Planejament d’àrees productives

1. Definició dels polígons Mercedes Benz, Bon Pastor, Estadella i Montsolís.

2. Aprovació de la Modificació del 22@.

3. Habitatges sobrants del Bon Pastor: recol·locació?

4. Noves possibilitats entorn del planejament de creació d’habitatge o dotacional.

5. Possibilitats de creació d’habitatge públic de lloguer nou -previsió per a aquesta legis-
latura i per a la pròxima:

 � Espai de la Fira de Montjuïc.

 � Noves necessitats socials: la pobresa dels joves i l’habitatge.

 � La sobreocupació en habitatge mínim: Can Peguera i altres realitats urbanes. (Tema 
d’alta urgència).

3. Ciutat saludable: factors mediambientals i psíquics
1. La concepció de les superilles: reflexió sobre els espais urbans que no són l’Eixample de 

Barcelona:

 � La Favb no aposta per la superilla com un model aplicable a tota la ciutat ni com a 
solució a tots els problemes de l’espai públic a partir de la distribució d’eixos verds.

 � Aposta per una reflexió sobre les centralitats dels barris ja existents i reclama la neces-
sitat d’un estudi de ciutat sobre les centralitats dels barris.

 � Exemple de centralitat que no funciona: la rambla Prim.

Sabem apreciar algunes intervencions de millora substancial a l’Eixample o el Poblenou, 
però alguns barris històrics han funcionat molt bé en aquesta pandèmia sobre els seus eixos 
preexistents, com és el cas de Sants, algunes illes del Poblenou i Sant Andreu. I fins i tot s’ha re-
velat fonamental l’estructura de bulevards connectats entre si a Nou Barris, que parteix d’una 
definició global de l’espai públic i que ha tingut un paper destacat durant la pandèmia.

Per aquest motiu, la Favb ha proposat al llarg del 2021 una taula conjunta de treball amb 
l’Ajuntament sobre aquest tema, que de moment no s’ha donat.

2. Terminació de Canopia Urbana a les Glòries i dels equipaments i habitatges públics.

3. Quant als equipaments, la Favb ha reclamat la necessitat de reflexió sobre la construcció 
de nous equipaments:

 � S’ha detectat la necessitat d’una redefinició del concepte d’equipament.

 � Tenim crítiques sobre un procés indefinit a llarg termini de construcció d’equipaments 
que abasta peces fragmentades del teixit urbà sense una reflexió de ciutat.

 � Es fan necessàries operacions que redueixin la desigual distribució d’equipaments als 
districtes.

 � Falten equipaments de barri a les zones amb major densitat urbana, com ara l’Eixam-
ple i el Poble-sec. I d’altra banda, sobra terreny d’equipaments en molts barris.

 � S’aposta pel concepte de reutilització: equipaments intergeneracionals i flexibilitat 
d’usos.

 � S’ha reclamat al llarg del 2021 la necessitat d’un acord entorn d’una reflexió dels equi-
paments, que impliqui la recollida de dades i una reflexió política i tècnica. La propos-
ta per part de la Favb s’articula en:

Fase 1: realitzar en aquesta legislatura la recollida de dades i la revisió dels costos de 
manteniment.

Fase 2 i 3: en la pròxima legislatura, fer una reflexió política i de viabilitat tècnica. Cens 
dels equipaments implicats en els planejaments fins ara o acords històrics signats entre 
l’Administració i el moviment veïnal, segons les Administracions i les competències.

4. I finalment, tot planejament nou ha de ser executable en el temps i tenir una comissió 
de seguiment de l’execució amb la participació de la Favb. Aquesta comissió ha d’estar forma-
da en un termini de tres mesos hàbils després de la publicació de l’aprovació definitiva.

4. El diàleg i la comunicació: socialització de l’espai urbà
1. La reconquesta de l’espai públic no és només un tema de projecte urbà, sinó que obeeix 

a un projecte social que té les seves arrels en la voluntat i el discurs polític. La trobada i la so-
cialització en l’espai públic necessita un discurs de referència clar, contundent i comprensible. 
La Favb ha apostat per generar un discurs urbà que vagi més enllà del concepte de ciutat 
saludable, sobre el qual s’han proposat enguany diversos projectes per part de l’Ajuntament. 
Algunes reflexions haurien de tenir en compte, per exemple, la normativa per a l’ús social dels 
terrats i dimensionar els balcons.

5. Estratègia metropolitana
1. Considerem que si no pot haver-hi una estratègia de polítiques urbanes d’àmbit me-

tropolità, no es genera un intercanvi entre els discursos i posicions en els diversos debats o 
projectes. Per aquest motiu, s’ha reclamat la necessitat d’una convergència d’interessos i de 
model en els debats del PDU i el Pla Estratègic Metropolità, així com en l’Agenda urbana 2030.

6. Revisió del planejament existent
1. Creiem imprescindible per prioritzar la pròxima legislatura l’anàlisi del planejament 

existent. Per aquest motiu hem reclamat al llarg del 2021 un diàleg per poder reflexionar sobre 
el planejament aprovat i no executat per diverses causes: l’oblit polític i administratiu, la falta 
de recursos econòmics, els problemes d’execució, la dependència d’inversions privades, etc. 
Alguns exemples: Tres Turons, Casernes de Sant Andreu, Joan de Sada, entorns de la Sagrada 
Família, etc.
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Donada aquesta situació, el 2021 s’ha anat conformant com un any important per crear 
llaços entre les associacions i unir forces i coneixement als territoris en la continuació de 
les diverses i urgents reivindicacions, amb la finalitat de recuperar i reafirmar l’hegemo-
nia del moviment veïnal en l’urbanisme dels barris, els districtes i la ciutat.

També s’ha treballat amb l’objectiu de donar suport a una renovació de les associacions 
veïnals i ajudar-les a enfortir-se quant a la capacitat de proposició, i no sols de crítica, enfront 
de les problemàtiques urbanes. La possibilitat de proposar un assessorament urbanístic si-
tua a la Favb amb la capacitat d’ajudar a les associacions veïnals pel que fa a capacitat tècnica 
i analítica, especialment en els barris amb rendes més baixes i menor nivell d’estudis.

Encara que al llarg del 2021 no hem aconseguit generar una comissió permanent d’Urba-
nisme amb representants de cada associació federada per falta de participació, continuarem 
intentant generar aquest espai de reflexió conjunta sobre el territori, ja que el considerem fo-
namental a fi d’enfortir les mateixes associacions i promoure una major cooperació entre elles.

Per tant, es poden identificar aquests principals objectius i resultats aconseguits el 
2021:

1. Hem generat un equip de treball sobre l’àrea de la Barcelona nord, format per un col·lec-
tiu d’arquitectes i urbanistes experts del territori que ha realitzat els últims anys un seguiment 
tècnic -dins del Conveni d’Urbanisme que la Favb té amb l’Ajuntament- dels processos de par-
ticipació a la zona.

2. S’ha afermat la col·laboració amb la Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona, que ens 
permet sistematitzar dades i coneixements sobre el diagnòstic tècnic i social dels diversos 
barris a través d’un mapatge interactiu i participatiu.

3. Hem impulsat la creació de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, en col·laboració amb 
les federacions de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Adrià de 
Besòs, amb la finalitat de ser interlocutors vàlids i directes amb les Administracions, per pro-
posar solucions als problemes d’habitatge, vulnerabilitat social, mobilitat, medi ambient, pa-
trimoni, teixit productiu i gènere del Baix Besòs.

4. Hem apostat al llarg del 2021 per donar a conèixer les nostres prioritats i els nostres 
eixos de treball a través de diverses reunions amb els diferents grups polítics.

5. Hem generat comissions permanents de treball amb les associacions veïnals del terri-
tori sobre:

 � La Modificació Puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i soste-
nible.

 � L’ampliació de l’Estació de Sants.

 � L’Avinguda Meridiana.

 � Barris de Muntanya de Collserola: consideracions conjuntes sobre l’àmbit del parc i les 
seves afectacions segons el MPGMCo del 2019 i el Pep Nat.

 � Els entorns de la Sagrada Família.

 � Repensem l’Espai Firal de Montjuïc.

Finalment, cal destacar que la contractació de tècnics al servei de la Favb, gràcies al Con-
veni d’Urbanisme que tenim amb l’Ajuntament, ens ha permès fer un seguiment directe sobre 
diversos processos i projectes en marxa, i assessorar les associacions veïnals sobre les diferents 
reivindicacions. Els principals temes tractats han estat:

 � El seguiment de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més 
inclusiu i sostenible.

 � El seguiment a l’AV Trinidad Uneix per a les problemàtiques comunes de les dues Tri-
nitats.

 � El seguiment del projecte de les Glòries.

 � L’àmbit del projecte Sant Andreu-Sagrera.

 � Avinguda Meridiana.

 � Els entorns de la Sagrada Família.

 � La modificació al PGM de Torre Baró.

 � El seguiment a les associacions veïnals de Barris de Muntanya de Collserola i les con-
sideracions acosta l’àmbit del marqui i les seves afectacions.

 � Propostes per a l’Eix Besòs en el marc de la Coordinadora del Baix Besòs.

 � El projecte de les superilles de l’Eixample.

 � Els entorns de l’Estació de Sants.

 � El projecte sobre el futur dels espais firals de Montjuïc.

 � El projecte de la Mercedes Benz al Bon Pastor.

 � El seguiment al procés participatiu de les Tres Xemeneies del Poble-sec.

 � Cobriment de la ronda de Dalt.

 � Diagnosi sobre els equipaments i centres de salut primària.

 � Procés per la revisió i el debat de l’avantprojecte d’urbanització del passeig marítim 
de la Mar Bella.

 � Via Laietana.

 � Seguiment dels temes més urgents en l’àmbit d’infraestructures i transport: ferroca-
rril, metro, C31, etc.

Tots els documents i treballs elaborats, es poden trobar a l’apartat de la Comissió d’Urba-
nisme de la Favb al Participa-Favb: https://participa.Favb.cat/.

Aquest any ha estat el de la consolidació del projecte de l’Escola Veïnal. La seva dinamit-
zació va a càrrec del grup motor de l’Escola Veïnal i moltes de les seves activitats han estat 
coorganitzades amb diferents comissions de la Favb (Salut, Amiant, Residus, Mobilitat...). La 
programació de l’Escola Veïnal té format de curs lectiu i, per tant, no coincideix amb l’any natu-
ral propi d’aquesta memòria. Per aquest motiu, farem menció dels actes organitzats de gener 
a desembre, corresponents als cursos 2020-21 i 2021-22.
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Aquest any ha estat el de la consolidació del projecte de l’Escola Veïnal. La seva 
dinamització va a càrrec del grup motor de l’Escola Veïnal i moltes de les seves acti-
vitats han estat coorganitzades amb diferents comissions de la Favb (Salut, Amiant, 
Residus, Mobilitat...). La programació de l’Escola Veïnal té format de curs lectiu i, per 
tant, no coincideix amb l’any natural propi d’aquesta memòria. Per aquest motiu, fa-
rem menció dels actes organitzats de gener a desembre, corresponents als cursos 
2020-21 i 2021-22.

Curs 2020-21 (activitats de gener a juliol)
El mes de gener vam començar amb un plec de quatre tallers per conèixer en 

profunditat el funcionament de l’administració local. Les sessions van ser imparti-
des per Salva Lara, van ser on-line i gravades. La documentació va ser distribuïda en-
tre les persones assistents. Estan a l’abast al Participa-Favb: https://participa.favb.cat/
assemblies/EscolaFAVB/f/843/meetings/1874. Es requeria inscripció prèvia i va des-
pertar interès més enllà de les fronteres de les mateixes associacions veïnals. Aquests 
són els dies que es van impartir:

 � 14 de gener: Competències i models de gestió.

 � 21 de gener: Llei de transparència i bon govern.

 � 28 de gener: Pressupost municipal.

 � 4 de febrer: Llei de contractes del sector públic.

El 18 de febrer es va fer el taller sobre l’estructura sanitària a Barcelona. Va ser 
impartit per la Teresa Martínez i organitzat amb la col·laboració de la Comissió de 
Salut de la Favb. Va haver-hi molta assistència. La gravació i el PDF d’informació de 
la xerrada el podeu trobar a: https://participa.favb.cat/assemblies/EscolaFAVB/f/843/
meetings/2033.

El dia 11 de març es va passar el documental Ciutats vivibles des de la Diversi-
tat que les habita. Amb col·loqui posterior amb les realitzadores, el Col·lectiu de pe-
riodistes Contrast, i les dones que hi van participar. Ho va organitzar el Grup de Dones 
de la Favb amb la col·laboració de l’Escola Veïnal.

Durant l’abril i el maig, es van impartir els Tallers sobre habilitats en les xarxes 
socials. Van ser 8 sessions -quatre per la gent que es podia connectar al matí i quatre 
per la gent amb disponibilitat a la tarda-. Van ser impartits de manera molt amena per 
l’Antoni Cisteró, autor del llibre Participar hoy, i enfocats a resoldre dubtes concrets:
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 � 13 d’abril (18 h) i 14 d’abril (12 h): Introducció, eines per fer el que volem fer a 
les xarxes.

 � 20 d’abril (18 h) i 21 d’abril (12 h): Whatsapp i Telegram.

 � 27 d’abril (18 h) i 28 d’abril (12 h): Twitter.

 � 4 de maig (18 h) i 5 d’abril (12 h): Facebook i resum del curs. Altres eines com-
plementàries.

Podem trobar la documentació i els vídeos a: https://participa.favb.cat/assem-
blies/EscolaFAVB/f/843/meetings/2087.

El 18 de juny es va fer el cine fòrum de la pel·lícula Las manos sobre la ciudad, 
de Francesco Rosi -Lleó d’or a la millor pel·lícula del Festival de Venècia de 1963-. Des-
prés de veure la cinta, l’Albert Recio, economista i vicepresident de la Favb, va obrir el 
debat parlant sobre els poders que manen en la nostra ciutat.

Durant aquests mesos, l’Escola Veïnal també ha col·laborat en un seguit d’actes 
que ha organitzat la Comissió contra l’Amiant de la Favb, que detallem en el correspo-
nent apartat d’aquesta memòria.

Curs 2021-22 (activitats de setembre a desembre)

L’elaboració del programa d’aquest curs s’ha centrat en tres eixos:

 � Economia i ecologia: debat general, residus, factura elèctrica, comunitats 
energètiques, bus a demanda.

 � Suport a les associacions veïnals: plans de treball, arxius històrics, perspectiva 
de gènere, diàlegs amb gent interessant.

 � Oci i joves: sessió sobre les botellades.

Veure el programa: https://participa.favb.cat/assemblies/EscolaFAVB

El 29 de setembre es va fer el taller-debat sobre el sistema Porta a porta. Va ser 
mixt (on-line i presencial) i va estar organitzat conjuntament per la Comissió de Resi-
dus de la Favb i l’Escola Veïnal.

El 5 de novembre es va fer el Diàleg amb la Custodia Moreno. Es va celebrar a la 
Biblioteca Carmel-Joan Marcé, amb la participació de l’AV Carmel. Va conduir l’acte en 
Josep Ricau.

A finals de desembre, l’Escola Veïnal va fer arribar a les associacions un qüestio-
nari per conèixer la situació dels seus arxius documentals. Amb els resultats, tenim 
previst fer una trobada i una formació sobre com tractar aquest material, criteris de 
tria i conservació, classificació, etc. El 50 aniversari de la Favb coincideix amb altres 
aniversaris de fundació d’associacions veïnals i es valora com una oportunitat per la 
preservació del nostre llegat històric.

Escola Veïnal
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Projecte d’ajut alimentari

Aquest projecte es va iniciar a la Favb l’any 2005 i des del 2016 formem part del 
Programa Operatiu Fons d’Ajuda Europea als Més Desafavorits (FEAD) de la Unió 
Europea, que gestiona Creu Roja Barcelona. La Favb està inscrita al Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya.

El nostre projecte d’aliments és solidari i té com a objectiu ajudar les persones 
més desafavorides dels barris a sortir de la pobresa i l’exclusió social. Es realitza a tra-
vés de les associacions veïnals que volen i poden fer aquest servei social. El 2021, hi 
han participat tres associacions veïnals (Centre Social de Sants, Casc Antic i Guineu-
eta). Aquesta darrera es va donar de baixa a mig curs perquè la nova junta no podia 
assumir el projecte.

Cada any es renova el conveni amb Creu Roja Barcelona, on s’aporta la documen-
tació dels beneficiaris de les diferents associacions passant tota la documentació a 
través de Serveis Socials, segellada i signada. El mateix es fa amb la part econòmica 
que entre tots hem de destinar al projecte i amb la memòria de l’any. Anualment, Creu 
Roja Barcelona realitza una inspecció dels magatzems de les associacions que reben 
els aliments perquè es compleixi la normativa existent. La inspecció del 2021 als 
magatzems de les nostres associacions ha estat correcta, segons l’informe emès 
per Creu Roja Barcelona.

Durant l’any 2021 s’han fet dues entregues d’aliments, hem rebut 28.098 quilos 
d’aliments i hem atès 831 persones (318 famílies) beneficiàries derivades de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Tant la Favb com les associacions veïnals es 
fan càrrec de totes les despeses que generen la gestió i la distribució dels aliments, 
treballant en totes aquestes tasques gent remunerada -Favb- i voluntària -associa-
cions-.

Aquest servei és totalment gratuït per a les persones beneficiàries. Totes les asso-
ciacions han fet el repartiment tot l’any complint amb totes les normes sanitàries a 
causa de la covid.

Suport a situacions
de vulnerabilitat 
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Pobresa energètica

La Favb ha continuat donant suport logístic perquè l’APE (Aliança contra la Po-
bresa Energètica) pugui fer la seva tasca d’assessorament a les famílies més vulne-
rables des del punt de vista energètic. Aquest suport ha consistit a habilitar diversos 
espais en el local de la Favb, infraestructura informàtica -projector, wifi...- i difusió 
d’aquest servei a través de les xarxes socials de la Favb. 

Les convocatòries es fan els dimecres cada quinze dies, a més d’altres reunions 
internes. És un espai d’empoderament col·lectiu on la gent afectada comparteix els 
seus problemes i es vehiculen les solucions. Les sessions tenen un format mixt, on-li-
ne i necessàriament presencial, donada la importància de la bretxa digital que afecta 
moltes persones interessades. En cada sessió hi participen entre 30 i 40 persones.

La relació amb l’APE no és merament instrumental, sinó també política, tal com 
ho demostra la col·laboració en diversos àmbits -Crida pel Dret a l’Habitatge, Contra 
cimera turística o la   participació com a ponent en un debat sobre la pujada de la llum 
que va organitzar l’Escola Veïnal-.

Renda Garantida Ciutadana

L’assessorament dels problemes que té molta gent sobre la gestió en la petició 
de la Renda Garantida Ciutadana, tramitacions i denegacions ha estat un servei que 
es feia des de la Favb, però des de la pandèmia ha deixat de ser presencial i ara es fa 
telefònicament previ enviament d’un correu a asesoriargc@gmail.com

Suport a situacions
de vulnerabilitat 



58 59

Relacions amb els moviments socials

La Favb ha mantingut múltiples relacions amb altres organitzacions socials en el 
marc de les convocatòries unitàries que al llarg d’aquest any s’han realitzat -posicio-
naments, manifestacions, manifestos, etc.-. Ens limitem aquí a assenyalar les relacions 
que de manera sostinguda hem establert a través de projectes impulsats per la Favb 
-obviem les associacions veïnals que, lògicament, han estat les més protagonistes-. 
Relació d’entitats:

 � En el marc de la Crida pel Dret a l’Habitatge: Arrels Fundació, ECOM, Fundació 
APIP-ACAM, CCOO, Taula d’Entitats del Tercer Sector, Entrepobles, Observatori 
DESC, PAH, UGT, Sindicats de Llogateres, APE.

 � En el marc de la campanya de terrasses: SOS Enric Granados, ECOM, Alerta 
Poble Sec, AVV Carrers per a Tothom, ABDT, Ciutat Vella No Està en Venda, Pla-
taforma en Defensa de la Barceloneta, ACIC, Fem Sant Antoni, Catalunya Ca-
mina, La Barceloneta Diu Prou.

 � En el marc de la Contracimera Turística: ABDT i Zeroport -amb l’adhesió de 53 
entitats-.

 � En el marc de la temàtica mediambiental: Greenpeace (17/5/2021), CEPA 
(29/1/21 i 14/09/21), Aigua és Vida (12/9/21), Jubilats Macosa-Alstom afectats 
per l’amiant, PTP, Ecologista en Acció

 � En el marc del projecte de Punts Liles als barris de Besòs- Maresme: Col·lectiu 
Punt 6, Entrepobles, Curcuma.

 � En el marc de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs: Federació d’AV de Ba-
dalona, Federació d’AV de Santa Coloma de Gramenet (Favgram), Federació 
d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac (Favmir), Confederació d’Asso-
ciacions Veïnals de Catalunya (Confavc), Associació Veïnal Sant Joan Baptista 
de Sant Adrià, Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant 
Adrià. i amb la Taula d’Urbanisme de Barcelona.

Per potenciar la nostra relació estable, hem tingut reunions bilaterals amb 
CCOO (7/7/2021), el Sindicat de Llogateres (10/5/2021) i la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES) (5/10/2021).

Hem mantingut una relació continuada per portar endavant altres projectes co-
muns amb aquestes organitzacions: Entrepobles, APE, APIP-ACAM, Fem Ciutat.

Davant de la nostra actitud crítica, hi ha hagut dues corporacions que ens han 
demanat tenir una reunió amb nosaltres. Han estat Ecoembes (27/07/21), molesta pel 
nostre suport a la campanya de Greenpeace “Ecoembes miente”, i Glovo (20/4/21), pel 
tema de les cuines fantasmes.

Relacions socials i polítiques
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Reunions amb formacions polítiques
Hem fet dues rondes de reunions amb els grups municipals sobre aquests temes:

 � Urbanisme. Setembre-octubre: PSC (23/09/2021), Ciutadans (23/09/2021), 
ERC (13/10/2021).

 � Normativa de terrasses. Juny i octubre-novembre: PPC (28/06/2021), BCN pel 
Canvi (05/11/2021), ERC (30/06/2021, 08/11/2021 i 24/11/2021), JuntsXCat 
(15/11/2021).

 � Clínic. PSC (11/02/2021).

Relacions orgàniques
La Favb està integrada i forma part dels òrgans de decisió d’aquestes organitza-

cions de segon i tercer grau:

 � Confavc (Confederació Associacions Veïnals de Catalunya): Assistència als 
consells federals i a l’assemblea ordinària (5/6/21).

 � CEAV: (confederación Estatal de Asocciaciones Vecinales)   Assemblea or-
dinària i participació en la Red de Mujeres Vecinales.

 � Sinera: Som membres de la junta de la mutualitat.

 � XES: Hem fet el Balanç Social.

 � Coop75: Som sòcies en dret a participar en les assemblees.

 � Consell d’Associacions de Barcelona (CAB): Som membres de la Junta. El 15 
de juliol es va celebrar l’assemblea del CAB en la qual es va escollir una nova 
junta. El representant de la Favb en el CAB, Joan Bordetas, va ser escollit de 
nou amb el mandat de portar temes de l’administració. La col·laboració amb 
el CAB ha estat intensa durant el 2021, destacant el procés de selecció de la 
Sindicatura de Greuges, l’assumpte del Reglament de la Participació de Barce-
lona i el Pacte per Barcelona entre moltes altres.

 � Coordinadora Veïnal del Baix Besòs: Hem estat fundadors i estem a la Junta.

Relacions administratives
Per portar a terme les seves activitats, la Favb compta amb la col·laboració estable 

de:

Relacions socials i polítiques

 � Talaia-Cop de mà.

 � Tecum.

 � Cooperativa ARÇ.

 � Femarec.

 � Garbet.

 � Geseme.

 � Sinergia.

 � Joan Linux.

 � Formabinari.

 � Uniaudit.

Àmbit municipal
El 19 de març del 2021 vam tenir una reunió amb l’equip de govern municipal, 

amb l’alcaldessa Ada Colau i les regidories de Janet Sanz, Marc Serra i Laia Bo-
net. La reunió es va produir a petició de la Favb, a través d’una carta que vàrem enviar 
el desembre anterior, on assenyalàvem la nostra preocupació pel deteriorament en 
la fluïdesa de les relacions del moviment veïnal amb els responsables municipals. La 
reunió va servir per desencallar temes pendents i establir bons propòsits.

En aquesta memòria, en les temàtiques corresponents, relatem les reunions que 
la Favb ha mantingut amb els diferents responsables municipals: Àrea d’Ecologia, Ur-
banisme, Infraestructures i Mobilitat (Segona Tinença d’Alcaldia); Àrea de Prevenció 
i Seguretat (Cinquè Tinent d’Alcaldia); Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica; Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació; Regidoria de Mobilitat; Regidoria de 
Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda; Regidoria de Memòria Democràtica; Regi-
doria de Salut, Envelliment i Cures; Regidoria de l’Eixample; Regidoria de Ciutat Vella; i 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Com a norma general i salvant excepcions, les 
reunions amb l’Administració són d’avui per demà, quan ells la demanen i, en canvi, 
costa programar-les quan les demanem nosaltres.

Sobre els processos participatius -si no anem mal comptats, durant l’any l’Ajun-
tament n’ha obert 23 d’àmbit de ciutat-, hem prioritzat participar en aquells en els 
quals la nostra presència podia oferir unes aportacions qualitatives per la nostra rela-
ció amb el territori. Posem per cas el de “Definició dels entorns de l’Estació de Sants”, 
que ha comportat que la Favb es reunís diverses vegades amb les associacions veïnals 
de la zona. Altres processos han estat extremadament curts, com el de la modificació 
del Reglament de Participació. També hem de dir que a voltes hem tingut la sensació 
que el procés era per vestir de participació unes decisions ja preses. En altres casos, 
com la fase final de la MPGM del 22@, hem trobat a faltar un procés participatiu obert, 
malgrat que hi ha hagut múltiples reunions bilaterals amb els agents veïnals de la 
zona i la mateixa Favb.

Concretament, hem participat en Repensar l’Associa’t, Definició dels entorns de 
l’Estació de Sants, Repensem l’espai firal de Montjuïc, Seguiment del MPGM 30%, Co-
missió de seguiment del PEUAT, Grup Impulsor Superilla BCN.

Publicacions de l’Ajuntament sobre treballs de la Favb:

 � El 27 de setembre, l’Ajuntament va publicar l’estudi que l’any anterior va fer la 
Favb sobre els usos del temps en el moviment veïnal: https://ajuntament.bar-
celona.cat/tempsicures/ca/noticia/estudi-gestize-i-usos-del-temps-a-les-as-
sociacions-veznals-de-barcelona.

 � Publicació del BEC del Raval: https://ajuntament.barcelona.cat/bibliote-
ques/bibsantpau/es/noticia/mirar-el-barrio-desde-el-movimiento-veci-
nal_1124158.

Relacions institucionals
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La Favb forma part dels següents consells i grups de treball de 
participació de l’Ajuntament:

 � Consell Turisme Ciutat: Estem a la permanent i a la vicepresidència.

 � Consell de Ciutat: Estem a la permanent (2021). El procés obert per a la reno-
vació de la permanent del Consell de Ciutat de la qual la Favb era membre ha 
estat complex. En principi vam presentar la nostra candidatura, però al ser 
conscients de la poca representació de les entitats socials en aquest òrgan, 
ens vàrem retirar en senyal de desacord. En aquests moments, l’Ajuntament 
està valorant augmentar els representants de les entitats socials de dos a tres. 
Pel que fa al 2021, hem participat en aquests grups de treball:

 � Comissió de Desigualtats.

 � Comissió de seguiment del Pressupost Municipal.

 � Comissió Barcelona Postpandèmia.

 � Comissió d’Habitatge.

 � Noves normes de Participació Ciutadana.

 � Consell de Benestar Social: Estem a la Permanent.

 � Jurat en els Premis Montserrat Roig: Estem al jurat.

 � Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva: Estem al Consell de Governança.

 � Consell Municipal de Benestar Social: Estem a la permanent.

 � Pacte del Temps: Estem en la Comissió d’Impuls.

 � Consell Assessor de la Gent Gran: Estem a la permanent.

 � Taula de Contractació Pública.

 � Consell Assessor per al Suport Municipal d’Inclusió.

 � Pacte per la Mobilitat.

 � Consell de Dones.

 � Consell d’Immigració.

 � Taula per l’Emergència Climàtica.

 � Consell d’Habitatge Social:

 � Grup de treball de Rehabilitació.

 � Taula d’Habitatge Cooperatiu.

 � Grup de treball d’Expulsió de Veïns.

 � Grup de Treball de Pobresa Energètica.

 � Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

 � Barcelona+Sostenible.

 � Consell Assessor Municipal d’Universitats.

Relacions institucionals
 � Consell de Prevenció i Seguretat de Barcelona.

 � Consell Municipal Escolar: Comissió Escola Inclusiva.

 � Comissió de Catalogació d’arbres d’interès local.

 � Consell assessor del Pla de Barris.

 � Comunitat Metadecidim.

 � Taula ciutadana per una Nit Cívica i Segura.

 � Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals.

 � Agenda 2030: Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana.

 � Grup de treball del Pla Director de Subvencions pel Clima.

 � Consell assessor municipal d’Universitats de Barcelona.

Àmbit supramunicipal

 � Consorci Sanitari de Barcelona.

 � Consorci d’Educació.

 � Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola: Consell.

 � Consell de Mobilitat d’AMB: Plenari.

 � Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

Relacions amb la Generalitat de Catalunya

 � Direcció General del Patrimoni Cultural.

 � Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària-Drets Socials.

 � Conselleria de Treball i Conselleria de Salut: Amiant.

 � Departament de Salut: Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral; 
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

 � Departament d’Empresa i Treball.

Relacions amb el Govern de l’Estat

 � A través de  la Confederació Estatal d’Associacions veïnals (CEAV), el 18 de 
març hem mantingut una reunió on-line amb el Ministerio de Fomento.



64 65

Sindicatura de Greuges de Barcelona

El 5 de març del 2021, la Síndica de Greuges de Barcelona publica la Resolució de 
la Síndica de Greuges (Exp. 19OF000019-AB) relativa a la implementació de la zona 
de baixes emissions, després d’haver escoltat les opinions de diferents agents socials, 
entre ells la Favb.

El 15 de gener del 2021, es va obrir el procés per escollir la nova Sindicatura de 
Greuges. La Favb va avalar les dues candidatures que ens ho havien demanat, el Sr. 
David Bondia i el Sr. Ramon Nicolau, però no al Sr. Jordi Giró per raons procedimentals, 
en ser president de la Confavc. La Favb va seguir d’elecció aquest procés de la mà del 
CAB. Després d’una llarga espera, l’Ajuntament decideix que el nou síndic sigui el més 
votat en el procés participatiu, David Bondia.

Posteriorment, la Favb té una reunió de presentació amb el nou síndic el 20 de 
desembre.

....................

Reglament de Participació

Cal fer esment en aquesta memòria del daltabaix que ha suposat l’anul·lació 
del Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual la Favb es 
va implicar molt en el seu dia en la seva elaboració. El reglament va ser suspès fruit 
de la sentència núm. 874/2019 del 25 d’octubre de 2019 del TSJ de Catalunya, a ins-
tàncies d’interessos econòmics empresarials i privats -concretament d’Agbar-, per 
evitar una possible consulta ciutadana. Davant la no admissió del recurs de cassació 
interposat contra la sentència, la Favb i el CAB vàrem publicar el 31 de març un co-
municat conjunt de denuncia: https://www.favb.cat/comunicats/en-defensa-del-re-
glament-de-participaci%C3%B3-ciutadana-de-barcelona-0.

El 24 d’octubre, l’Ajuntament obre un procés participatiu per poder presentar un 
nou reglament que superès els entrebancs jurídics de l’anterior. Una altra vegada, el 
CAB i la Favb ens veiem obligats a fer un altre comunicat públic on assenyalàvem 
la poca duració del procés, que impossibilitava presentar al·legacions, però sobretot 
mostràvem la nostra indignació pel número tan elevat de signatures que es reque-
riran per fer consultes -un tota de 88.709, enfront de les 15.000 anteriors-, la qual 
cosa, a la pràctica, impossibilita la presentació d’iniciatives ciutadanes: https://favb.
cat/comunicats/defensem-la-participaci%C3%B3-real-un-nou-reglament-de-partici-
paci%C3%B3-de-barcelona-que-la

Relacions institucionals
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Barri Espai de Convivència 
(BEC)

El projecte Barri Espai de Convivència (BEC) té l’objectiu de construir una diagno-
si participativa des del moviment veïnal cap als barris, tot avaluant problemàtiques, 
necessitats i possibles solucions col·lectives. Aquest projecte treballa pels diferents 
barris de Barcelona a través de processos comunitaris, amb la idea de reforçar les cu-
res, la qualitat de vida i el benestar de les persones que hi viuen i que són part de la 
seva identitat.

El projecte BEC porta des de l’any 2000 treballant-se i replicant-se en diferents 
barris, tot adaptant metodologies específiques i concretes segons les necessitats de-
tectades en cada indret, tenint en compte que moltes problemàtiques socials detec-
tades solen coincidir: inseguretat, pobresa, xenofòbia o racisme, entre altres.

Des d’una doble visió, la sociològica i l’educativa (annex 1), el BEC fa l’anàlisi his-
tòrica, així com de les lluites veïnals que es van succeir per aconseguir els equipa-
ments i serveis actuals, les transformacions urbanístiques, i els agents i les entitats 
socials que treballen al territori -detectant i ajudant en les necessitats socials-, entre 
altres. Aquests són els processos a través dels quals el BEC actua de manera transver-
sal per obtenir una radiografia i un coneixement de l’estat i de la identitat del barri en 
qüestió.

Pel que fa a la visió educativa, a partir de la participació de la gent del barri en tota 
la seva diversitat, el BEC impulsa l’empoderament veïnal i fomenta el coneixement de 
la història del barri i de la importància del sentiment identitari. A través de dinàmiques 
en xarxa entre el veïnat, les entitats i els agents socials, es detecten problemàtiques, 
necessitats i propostes de canvi, sempre a través de la veu del barri i especialment de 
la població jove. Una població de futur que ha de ser conscient i tenir coneixement de 
la importància de la qualitat de vida i del benestar necessari als barris. L’educació és 
l’eina que empodera enfront de la ignorància.

Per tot això, la Federació d’Associacions de Veïnals de Barcelona (Favb) està treba-
llant durant els anys 2021 i 2022 en els barris de la Trinitat Nova -al districte de Nou 
Barris- i la Trinitat Vella -al districte de Sant Andreu-, amb la intenció de millorar la 
qualitat de vida comunitària i el benestar social de tots dos barris.
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Estructuració de projecte
A continuació, detallem les diferents fases sota les quals s’estructura el projecte 

BEC:

Equip de treball
Format pel coordinador de Projectes i l’equip tècnic de Projectes de la Favb, i 

l’alumnat de pràctiques dels següents centres d’ensenyament (annex 3):

 � Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret de la Facultat de Cièn-
cies Polítiques i de Sociologia de la UAB.

 � Grau en Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la 
UAB.

 � Grau en Geografia de la Facultat de Geografia i Història de la UB.

 �  Màster en Política Social, Treball i Benestar de la Facultat de Ciències políti-
ques i de Sociologia de la UAB.

Pla de treball
El pla de treball s’ha dividit en dos anys (2021-2022), a causa de dos processos que 

han marcat el projecte: el Pla de treball en el barri de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella 
(2021-2022) i, d’altra banda, el Pla de treball de retorn del projecte Barri Espai de Con-
vivència en el Raval, amb l’exposició del procés en el Centre Cívic Drassanes (2021).

L’inici del projecte d’aquest any va estar marcat per la continuació de les següents 
fases:

 � Fase de diagnosi
Aquesta fase es treballa de manera transversal al llarg de tot el desenvolupament 

del projecte. Al principi, és necessari realitzar un diagnòstic previ de la situació des 
dels vessants històric, econòmic i social dels barris (annex 4). Una anàlisi DAFO -fe-
bleses, amenaces, fortaleses i oportunitats- permet detectar la situació actual dels 
barris (annex 5), i s’utilitza com a eina per poder treballar amb ella durant tot el procés 
metodològic participatiu del projecte. Aquesta eina és l’element del qual partim per 
poder generar propostes de canvi i de transformació social que millorin la qualitat de 
vida i benestar de les veïnes i els veïns.

L’objectiu, per tant, del pla de treball a la Trinitat Nova i la Trinitat Vella consisteix 
a elaborar un diagnòstic participatiu dels barris i la seva història i evolució, així com 
l’enfortiment del sentiment de pertinença al barri (annex 6). Per aconseguir-lo, s’ha 
abordat una sèrie d’aspectes:

 � Identificar i valorar els elements significatius del barri a partir d’enquestes i 
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entrevistes als agents socials i les entitats de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella 
(annex 9).

 � Realitzar una anàlisi participativa dels elements significatius dels barris, a par-
tir de dinàmiques participatives al carrer, com ara els mapatges veïnals (annex 
14).

 � Construcció col·lectiva d’una visió de barri associada a propals de millora per a 
la Trinitat Nova i la Trinitat Vella, a través d’un procés de treball en xarxa, amb 
una marxa exploratòria, i les futures propostes de millora, que actualment 
(2022) s’estan treballant al barri.

 � Retornar els resultats tant del projecte realitzat en els dos anys anteriors en 
el barri del Raval (annex 33) com els que s’obtindran a la fi del 2022. Aquests 
resultats es retornen a través d’una revista del barri i d’una exposició on es 
mostren totes les veus de les veïnes i totes les necessitats de canvi que es de-
manden (annexos 36 i 37).

Tot això es fa a partir del desenvolupament d’una metodologia participativa veï-
nal, en la qual participen:

 � Les entitats i els agents socials.

 � Els moviments socials organitzats.

 � Les veïnes i els veïns.

 � L’alumnat dels centres educatius.

El BEC treballa amb diversos col·lectius de manera inclusiva, enfortint la xarxa 
existent i donant valor als col·lectius que d’alguna manera o una altra queden invi-
sibilitzats en la presa de decisions del territori en el qual viuen. És per això que la 
participació social en el projecte busca ser de caràcter global i a través de la major 
representació possible del barri.

 � Fase d’actuació i execució

 Reunions i trobades
Les reunions més destacades que s’han anat realitzant al llarg del 2021 han estat 

les següents:

 � Reunions de l’equip tècnic amb el coordinador de Projectes de la Favb.

 � Reunions de l’equip tècnic per a la posada en comú, el seguiment i la gestió 
del projecte.

 � Reunions de l’equip tècnic amb l’alumnat de pràctiques per assignar tasques 
diàries, resoldre dubtes i problemes i fer millores diàries (annex 2).

 � Reunions de l’equip tècnic amb l’alumnat de pràctiques de forma individual i 
organització d’accions.

 � Reunió de seguiment del Projecte Trinitat Vella a la seu del Districte de Sant 
Andreu: equip tècnic BEC i d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona 
(annex 7).

 �  Reunió de seguiment amb les entitats (annex 9).

 �   Seguiment amb les escoles de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella (annex 16).

 �    Reunió amb la Xarxa de Drets dels Infants.

 �       -Reunió amb el Departament d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Bar-
celona (annexos 7 i 32).

 �       -Reunió amb LaClara comunicació, per a la redacció de l’article del BEC 
publicat en la pàgina web d’Acció Comunitària (annex 38).

Processos participatius
L’execució de totes les accions i intervencions es divideixen seguint l’estructura 

organitzativa del projecte:

1. Espai de trobada amb les entitats i els agents socials de la 
Trinitat Nova i la Trinitat Vella

Conèixer com està la situació actual en termes econòmics, polítics i socials a la 
Trinitat Nova i la Trinitat Vella, des de la perspectiva de les entitats que treballen en el 
territori, per arribar a conèixer la realitat de col·lectius vulnerables del barri. Aquests 
son dos objectius que ens marquem per poder fer una anàlisi i un diagnòstic objectiu, 
a través de les entitats, que en son bones coneixedores. Per a això, realitzem una sèrie 
d’entrevistes a diferents entitats i agents socials, que son seleccionats pel treball que 
desenvolupen per a la millora de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella, amb la finalitat de 
conèixer la seva història, problemàtiques, necessitats i veure com treballen els seus 
propals de millora per al benestar social.

L’equip de treball selecciona les entitats socials que formen el teixit del barri (an-
nex 8), així com altres entitats i agents socials per donar veu en les entrevistes en 
profunditat que, després, es transcriuen (annex 10) i es treballen, tot extraient les con-
clusions més rellevants: entre el 2021 i el 2022, es van fer entrevistes a les entitats i 
associacions tant de la Trinitat Nova com de la Trinitat Vella, amb l’objectiu de contex-
tualitzar i entendre les dinàmiques i les problemàtiques d’ambdós barris.

A la Trinitat Nova, vam entrevistar el Casal de Barri Trinitat Nova, l’Ateneu Nou Ba-
rris, el Casal Infantil Trinitat Nova i l’Associació de Veïns de Trinitat Nova. Entre els resul-
tats comparats i analitzats de totes les entitats i associacions, els temes més comuns 
eren els problemes; el capital socioeconòmic i l’accés als recursos; les infraestructures; 
l’associacionisme i la convivència; i la inseguretat. En les informacions es percebia el 
barri com un entorn allunyat del centre de Barcelona, poc accessible per a la gent. Un 
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dels grans problemes s’entenia que venia causat pel fet que la majoria de la població 
tenia un capital socioeconòmic baix, un fet que repercutia en la manca de recursos i 
d’accés a aquests, sobretot en els àmbits de  la sobirania alimentària i l’escletxa digital. 
També es van repetir les problemàtiques entorn de les infraestructures, com ara la 
manca de serveis i el poc coneixement que en tenia la població, així com els talls en 
el subministrament energètic i la demanda del soterrament de les torres d’alta tensió.

De fet, una de les problemàtiques més comunes està relacionada amb l’habitatge, 
i més concretament amb l’infrahabitatge, ja que es considerava que els habitatges 
eren petits i insuficients. També s’argumentava que molts no estaven destinats al llo-
guer social, sinó a la venda. Un altre dels problemes més reconeguts va ser la manca 
de vida social i de moviment associatiu al barri, pel fet, d’una banda, que les activitats 
productives i d’oci es feien en altres zones de la ciutat i, per l’altre, per la poca imple-
mentació de comerços, ja que la zona de mercat estava molt concentrada. Seguint 
aquesta línia, s’entenia que hi havia una manca de sentiment de pertinença entre els 
joves, i, de fet, quan se’ls hi oferia un equipament col·lectiu perquè s’organitzessin, 
aquest col·lectiu no volia fer una gestió col·lectiva dels espais. A més a més, hi havia 
una percepció d’inseguretat provocada per la presència de drogues i baralles, i per 
això es demanava la presència de més educadors de carrer.

A la Trinitat Vella vam contactar amb l’Associació de Veïns de Trinitat Vella, la Co-
missió de Festes, el Centre Cívic i l’Aula Ambiental. Els problemes més esmentats esta-
ven relacionats amb els problemes socioeconòmics i l’habitatge, el transport públic, 
els efectes de la covid, l’incivisme, la falta de conscienciació ambiental i la pèrdua de 
sentiment de barri.

Les dificultats socioeconòmiques, en general, i l’ocupació, en particular, estaven 
entre els temes que preocupaven a les associacions en el seu treball diari i que afecten 
de forma especial la població immigrant que arriba al barri i que no ajuda a posar so-
lució a una altra de les problemàtiques esmentades, l’accés a l’habitatge de qualitat. 
D’altra banda, la falta de civisme de part del veïnat, la pèrdua del sentiment de barri 
i la col·laboració entre les entitats són assenyalades també com algunes de les qües-
tions que caldria millorar des del punt de vista d’algunes organitzacions. Aquestes 
situacions poden ser determinants per l’estigmatització que pateix el barri, segons 
aquestes mateixes organitzacions. La manca de consciència ambiental també és as-
senyalada com un punt que es pot millorar per part el veïnat, que demana més i millor 
transport públic als seus barris.

Finalment, les organitzacions manifesten el seu descontentament amb l’Adminis-
tració en diferents àmbits: el no compliment de condicions i ofertes plantejades a 
les organitzacions, el manteniment dels espais comuns, el transport públic, la falta 
d’equipaments per les associacions o la falta d’ajuda durant la pandèmia. En el con-
text que es van fer les entrevistes, encara eren presents les pitjors conseqüències de 
la pandèmia, que es manifestaven en l’agreujament dels problemes d’ocupació, des-
igualtat i bretxa digital, i en l’augment de la vulnerabilitat de la gent gran, però que 

gràcies a la cooperació entre els veïns es va aconseguir reduir l’efecte per a molts 
veïns.

2. Espai comunitari de trobada veïnal a la Trinitat Nova i la Tri-
nitat Vella

Els processos participatius veïnals en els espais públics del barri són les dinàmi-
ques més rellevants i representatives del projecte BEC. Aquest procés d’obertura a to-
tes les veïnes i veïns es treballa de manera inclusiva i des d’una perspectiva de gènere, 
amb la finalitat d’abordar i analitzar tots aquells elements que caracteritzen el barri. 
L’activitat es treballa a través d’intervencions en diferents punts de l’espai públic, amb 
l’ajuda d’una eina com a mitjà d’interacció amb el veïnat i per poder generar una par-
ticipació elevada: un mapa amb una base cartogràfica del barri de la Trinitat Nova i la 
Trinitat Vella (annex 14).

En els denominats mapatges veïnals, les veïnes participen localitzant en les ca-
racterístiques positives i negatives del barri, i el complementen amb una enquesta 
(annex 11) amb relació al sentiment identitari del barri i la valoració d’elements, com 
per exemple la falta d’equipaments, la inseguretat, la falta d’espais públics com són 
els bancs, els banys públics...

Per tant, el procés comunitari es desenvolupa en diversos punts estratègics del 
barri, que estan dividits en diferents èpoques de l’any amb la finalitat que el treball 
s’enriqueixi i prengui forma a través de la veu i de la participació comunitària.

Aquests processos es van anar desenvolupant cronològicament de la següent 
manera:

 � Març: Visita als barris de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella amb l’alumnat de 
pràctiques.

 � Juny: Mapatges i enquestes en diversos punts del barri de la Trinitat Nova.

 � Juny: Mapatges i enquestes en diversos punts del barri de la Trinitat Vella.

 � Setembre: Visita als barris de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella amb l’alumnat 
de pràctiques.

 � Novembre: Mapatges i enquestes en diversos punts del barri de la Trinitat 
Nova.

 � Novembre: Mapatges i enquestes en diversos punts del barri de la Trinitat Ve-
lla.

Tota la informació recopilada en els mapes, així com en les enquestes, l’equip de 
la Favb ho treballa en una cartografia digital, que donarà lloc a la visió de resultats se-
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gons les temàtiques treballades (annexos 12 i 13). D’altra banda, es treballen infogra-
fies per poder realitzar processos comparatius i treballar els indicadors quantitatius 
que ajudin a marcar de manera simple i visible les semblances, diferències i necessi-
tats de tots dos barris (annex 15).

Els resultats i les conclusions generals més rellevants de tot el procés participatiu 
veïnal dut a terme a la Trinitat Nova i la Trinitat Vella són els següents:

 � Els problemes que més preocupen als veïns de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova 
són força similars, destacant sobretot els aspectes relacionats amb l’espai pú-
blic i els espais verds i el transport, tant en vehicle privat com públic, ja que, 
per una banda, veuen mancances en aquests serveis mentre que els barris 
s’han articulat com un lloc decisiu per al transport de carretera a la ciutat de 
Barcelona. A les infraestructures de carreteres i autopistes que sempre han 
estat al barri, cal afegir que cada cop més gent de fora de la ciutat escull la 
Trinitat com a lloc on deixar el vehicle per anar al centre de la ciutat, creant 
dificultats en el desplaçament i l’estacionament dels veïns que resideixen al 
barri. Són qüestions que s’afegeixen als problemes de transport públic que 
han afectat el barri des de la seva urbanització, però que s’han anat reduint 
amb el pas del temps, sobretot a través de l’organització veïnal.

 � Un altre dels aspectes que de forma més habitual assenyalaven els veïns és la 
inseguretat. En aquest mapa podem veure els punts on els veïns han assen-
yalat aquests tipus de problemàtiques amb relació al nombre de dones que 
resideix en cada secció censal. Els problemes per desplaçar-se pel barri tant 
en vehicle com a peu són una de les principals reivindicacions que ens van 
comunicar els veïns, i són dificultats agreujades per a la gent gran.

 � Però no tot el que ens han assenyalat els veïns han estat aspectes negatius: 
també han assenyalat aquells llocs del barri que valoren més positivament.
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3. Espais de trobada en els centres educatius

El projecte BEC treballa també des d’un vessant educatiu, per observar l’opinió 
dels infants i els joves sobre la situació del barri.

Els objectius que es volen assolir són:

 � Educar i sensibilitzar un col·lectiu de la població sobre la importància de la 
comunitat en la qual viuen a través de xerrades i tallers participatius.

 � Enfortir una visió més positiva del barri, així com una inclusió en el dret a la 
participació, a través del treball de dibuixos i formularis.

Per a això se succeeixen els següents passos en el desenvolupament de l’activitat:

 � Maig: Preparació de les xerrades històriques BEC Trinitat Nova i Trinitat Vella 
(annexos 29 i 30).

 � Maig: Preparació del material per a la realització dels tallers a les aules de les 
escoles de Trinitat Nova i Trinitat Vella (annexos 25 i 26).

 � Juny: Recull històric i transformacions urbanístiques (annex 28).

 � Juliol:  Enviament de cartes i documentació a les escoles dels barris (annexos 
17 i 18).

 � Novembre: Segon enviament de cartes i documentació a les escoles dels ba-
rris (annexos 17 i 18).

 � Desembre: Organització de les activitats a les escoles i elaboració del qüestio-
nari per als professors (annex 19), de les plantilles dels dibuixos de primària i 
del qüestionari ESO (annexos 20 i 24).

 � Desembre: Recull dels dibuixos i qüestionaris de l’alumnat de Trinitat Nova i 
elaboració dels resultats amb indicadors (annexos 21, 22, 23 i 27).

Enguany, el centre educatiu on s’ha fet el projecte ha estat a l’Institut Escola Trini-
tat Nova, tant amb alumnes de primària com de secundària. En el marc del projecte es 
van dur a terme xerrades sobre la història de Barcelona, fent èmfasi a la situació dels 
carrers, edificis i monuments, la xarxa d’entitats i els equipaments, comerços, espais i 
serveis. No obstant això, un cop acabada la presentació es van fer dues activitats di-
ferents pels infants del cinquè de primària i els joves de secundària, per esbrinar allò 
que valoraven més i menys del barri.
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En el cas dels alumnes de secundària, se’ls va dividir en grups de treball per poder 
fer un taller participatiu sobre allò que els agradava i desagradava del barri. Escollien 
un portaveu que comunicaria, després, a la resta de companyes les opinions del grup 
per més tard obrir un debat. En les enquestes fetes entre els joves de l’ESO, es valorava 
negativament la brutícia, la contaminació, la inseguretat al carrer i la poca il·lumina-
ció. De fet, com a propostes de millora, els alumnes van argumentar que faltava més 
manteniment dels habitatges, més cadenes de supermercats que fossin barats, més 
oci i més seguretat, ja que valoraven negativament la brutícia del carrer, la inseguretat 
i les drogues i els conflictes veïnals.

Pel que fa als infants de primària, l’activitat consistia en l’elaboració d’un dibuix 
dels aspectes positius i negatius del barri, els infants de cinquè, en els dibuixos que 
van fer, van reflectir i, per tant, valorar de forma positiva els espais verds i l’escola, 
mentre que en les valoracions negatives van expressar rebuig per la brossa, la conta-
minació i les persones fumadores.

4. Activitats pendents per a l’any 2022

A partir de tota la feina feta fins ara, s’ha pogut veure quins són alguns dels pro-
blemes més importants per als veïns de diferents franges d’edat, una informació que 
serveix com a punt de partida per organitzar durant el 2022 una marxa exploratòria 
amb diferents associacions i entitats que treballen en l’entorn del barri, per poder 
treballar de forma conjunta aquestes problemàtiques i trobar confluències entre les 
diferents entitats que permetin el treball conjunt en aquells àmbits que afecten el dia 
a dia dels veïns i les associacions.

La marxa exploratòria és un procés que es divideix en diverses dinàmiques al llarg 
del temps, treballant una seqüència d’activitats conjuntes. L’objectiu que es busca as-
solir amb la idea de treballar de manera conjunta entre les entitats de la Trinitat Nova 
i la Trinitat vella és fer xarxa, sumar esforços i enfortir les relacions entre les entitats 
del barri, associacions veïnals i la Favb, amb la finalitat d’obtenir propostes de millora 
conjunta.

D’altra banda, se seguirà treballant en l’àmbit educatiu formal i no formal amb la 
idea de poder continuar treballant el dret a poder participar en la presa de decisions 
de les propostes del barri com a infants i adolescents. I per acabar, es realitzarà un pro-
cés de retorn al barri amb la creació d’una revista per a les veïnes on s’incloguin tots 
els resultats dels processos veïnals i de les entitats, així com els agents socials. I com a 
tancament de retorn veïnal, es farà una exposició en un dels equipaments del barri on 
aparegui tot el treball realitzat dins del marc del projecte BEC 2021-2022.

5. Activitats de retorn

Una de les accions del BEC són les activitats de retorn (annex 31). Es tracta d’efec-
tuar tallers en territoris on s’havia fet el projecte anteriorment a partir de la demanda 
dels centres educatius de la zona. Des de l’any 2014, data en què es va finalitzar el 
projecte als barris de la Marina del districte de Sants-Montjuïc, l’equip docent de l’IES 
Lluís Doménech i Montaner ha demanat a l’equip tècnic de la Favb la realització de 
xerrades-taller pel tancament del crèdit de síntesi dels cursos segon o primer d’ESO. 
Donada l’extensió de la superfície que ocupen els barris de la Marina i la dificultat 
dels alumnes per entendre les explicacions de la història de cadascun dels barris, en 
un taller que es feia a les aules, es va optar per efectuar un itinerari històric per les 
diferents zones de la Marina. L’any 2021, es van fer quatre sessions amb l’alumnat de 
primer d’ESO, visitant els punts d’interès per conèixer la història, les lluites veïnals per 
la consecució de serveis, infraestructures i equipaments, les transformacions urbanís-
tiques i la situació socioeconòmica dels territoris. Alhora que es feien els itineraris, les 
i els alumnes realitzaven diferents activitats del crèdit de síntesi.

L’equip docent del centre educatiu IES Lluís Domènech i Montaner va demanar a 
l’equip tècnic de la Favb la realització dels itineraris pels diferents barris de la Marina 
per totes les professores i els professors que es poguessin apuntar. Es va efectuar una 
única sessió amb l’equip docent. Els professors van entendre que per tractar les noies 
i els nois és fonamental conèixer l’entorn social on es desenvolupa la vida diària dels 
joves.

6. Activitat de retorn final al Raval

Donada l’envergadura del projecte BEC-Raval, l’equip tècnic de la Favb va creure 
que l’exposició dels resultats s’havia de fer en un dels equipaments culturals del barri, 
destinats a la ciutat i al turisme. Era una manera de reivindicar que aquests espais cul-
turals, aconseguits a partir de la lluita veïnal, haurien de ser, en primer lloc, pel Raval 
i, després, per Barcelona. Es va optar pel CCCB a la zona nord i pel Museu Marítim de 
les Reials Drassanes a la zona sud. Donada la dificultat per fer servir aquests dos espais 
culturals, l’equip tècnic d’Acció Comunitària de l’Ajuntament va plantejar la possibili-
tat de fer l’exposició en un espai del MACBA. Es van realitzar diferents reunions per tre-
ballar en el projecte-expo (annex 32), però, finalment, el MACBA es va desestimar. Les 
tècniques de l’Acció Comunitària van negociar que l’exposició es fes al Centre Cívic 
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Drassanes. El 10 de maig es van reunir l’equip tècnic de la Favb i el director del Centre 
Cívic Drassanes, i es va decidir que l’exposició es faria durant el mes de desembre del 
2021.

El mes d’octubre es van prendre les mides dels espais, es va confeccionar el planell 
i es va començar a preparar els documents pels plafons. Es van dissenyar els tallers 
interactius a fer durant l’exposició (annex 35). Al novembre, es va preparar el cartell 
(annex 33), la carta i la invitació a l’exposició (annex 34). Es van enviar les invitacions 
als responsables de les entitats, equipaments, agents socials del Raval i diverses or-
ganitzacions i organismes. També es va convidar agents socials d’altres barris de la 
ciutat. A finals de novembre, es va realitzar l’enganxada de cartells de l’exposició en 
botigues i equipaments de Ciutat Vella.

El dia 1 de desembre es va muntar l’exposició i el 2 es va inaugurar amb l’assistèn-
cia d’un grup de persones, donat l’aforament limitat de l’espai. Durant els dies que va 
durar l’exposició, es van fer els tallers programats (annexos 36 i 37):

 � 1r. Es tractava d’omplir unes postals, indicant un suggeriment o una queixa 
sobre algun indret del Raval i la seva ubicació amb gomets en la maqueta del 
barri.

 � 2n. Els assistents indicaven amb un gomet vermell, verd o lila l’edat, els anys 
que vivien al barri i el nivell de satisfacció que els suggeria el seu carrer, si-
tuant-los posteriorment en una segona maqueta. Aquests dos tallers van ser 
molt ben acollits pels visitants.

 � 3r. A causa de les dificultats imposades per la pandèmia, els centres educatius 
no van visitar l’exposició. L’equip tècnic va elaborar una activitat per fer a les 
escoles, que era la unió d’ambdós tallers de l’exposició.

Cal tenir en compte que s’ha rebut un feedback i un acolliment positiu del pro-
jecte per part del barri (annex 39), i les maquetes i postals s’han quedat al servei de 
les entitats perquè el projecte pugui continuar viu, amb les dinàmiques i interaccions 
amb aquests materials, i es pugui continuar fent i se continuï representant la veu veï-
nal. L’exposició pròpia del Raval actualment es troba a disposició de la Xarxa Veïnal del 
Raval (annex 40).
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Per poder donar resposta a les necessitats, la Favb ha anat treballant i fent revisió 
internament -amb l’ajuda d’un protocol com a eina per donar suport a les associacions 
veïnals- amb la idea que les entitats veïnals puguin desenvolupar accions a favor de la 
igualtat de gènere dins i fora de les seves entitats. És a dir, treballa l’empoderament de 
les dones de manera transversal en totes les associacions veïnals que conformen la Favb 
perquè continuï en el temps i puguin donar resposta a les necessitats i problemàtiques 
que sorgeixen als barris de Barcelona amb l’objectiu d’erradicar la violència masclista en 
totes les seves formes.

La necessitat de les associacions veïnals de donar resposta cada cop més sovint a 
problemàtiques estructurals de violència de gènere en els barris ha fet que la Federació 
d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) treballi la vulneració dels Drets Humans, con-
cretament de les dones, així com la violència exercida contra una persona en base al seu 
gènere. 

L’objectiu de treballar  la prevenció de la violència masclista en l’àmbit de la interven-
ció comunitària, impulsat per les associacions veïnals de Barcelona, està demandat per les 
dones dels barris, per poder pal·liar problemàtiques de violència als barris.

Al llarg de l’any 2021, s’han treballat totes les fases del projecte, a través d’una meto-
dologia comunitària i participativa veïnal. La metodologia d’intervenció s’ha estructurat 
en diverses fases i, a la vegada, en diversos estadis o etapes d’evolució. Dins de cadascuna 
de les fases, els processos que es van dur a terme es divideixen en  escenaris diferents:

 � El grup de tècniques especialistes de la Favb i la col·laboració d’entitats feministes 
especialitzades en violència de gènere.

 � El grup motor de dones voluntàries del barri Besòs-Maresme -format per la represen-
tació de dones de les associacions veïnals del Besòs i del Maresme, així com per la 
xarxa de dones pertanyents a entitats socials, culturals i feministes del barri-, com a 
primer procés de resposta.

Metodologia comunitària en la FASE DE PLANIFICACIÓ:
1. El grup de tècniques especialistes de la Favb i la col·laboració d’entitats feministes 

especialitzades en violència de gènere:

 � Gestionar el desenvolupament i l’evolució del projecte fent ús del llenguatge no 
sexista i no discriminatori (annex 1).

 � Formació interna de les tècniques per tenir més coneixement i obertura cap a 
noves idees en el projecte (annexos 2 i 3).

 � Gestionar el desenvolupament i l’evolució del projecte fent ús del llenguatge que 
reconeix la diversitat LGTBI en la comunicació interna del moviment veïnal, així 
com en la comunicació externa als barris de Barcelona.

 � Detectar necessitats en tots els escenaris que puguin treballar-se al llarg dels pro-
cessos.

 � Guiar i treballar de manera coherent els objectius del projecte a aconseguir en 
relació a les activitats i accions programades per als diferents escenaris.
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 � Realitzar trobades i reflexions per a dur a terme propostes de sinergia i en xarxa amb 
l’administració pública, les tècniques i els serveis públics:Tinència de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Ajuntament de Barcelona; Gerència, Departament 
d’Associacionisme i Iniciatives ciutadanes, Direcció d’Acció Comunitària, Direcció dels 
serveis a les persones i territori, franja Besòs; Consellera de dones del Districte; Res-
ponsables del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) del Besòs-Maresme; Tècnica 
referent del Districte de Sant Martí; Departament Xarxa d’Equipaments de Proximitat, 
Direcció de Serveis d’Acció Comunitària; Tècnic del barri del Besòs; Plataforma unitària 
contra les violències de gènere; Coordinació Centre Cívic del Besòs i el Maresme; Coor-
dinació Casal Barri Besòs i Taula Jove Besòs (annexos 26, 31 i 32 i annexos 35, 36 i 63).

 � Realitzar trobades amb el grup motor de dones voluntàries del Besòs-Maresme (anne-
xos 8, 9 i 10).

 � Realitzar reunions amb el Col·lectiu Punt 6 com a col·laboradora en el projecte (annex 28).

 � Realitzar reunions amb l’organització Entrepobles com a col·laboradora en el projecte 
(annex 29).

 � Realitzar reunions amb l’organització Mujeres de Matagalpa com a col·laboradora en el 
projecte (annex 29).

 � Realitzar reunions amb l’organització Cúrcuma com a col·laboradora en el projecte (an-
nex 30).

 � Realitzar reunions amb entitats organitzades del barri Besòs-Maresme per fer xarxa i 
treballar les activitats: Comissió de Dones de l’Associació de veïns i veïnes del Besòs, 
Comissió de Dones de l’Associació de veïns i veïnes del Maresme, Escola Popular d’Edu-
cació Contínua Martinet Solidari, Associació de Dones Ambar Prim, Grup Dones Amunt, 
Grup Projecte Cali, Associació cultural feminista paraypormujeres de Barcelona, Dones 
de l’Associació Colla Gegantera el Besòs i la Maresma, Grup d’ajuda mútua, Associació 
senegalesa Ca Kanam, Associació Iqra Dones Pakistaneses (annexos 8-10, 27-30, 33, 34 
i 64, així com el llistat d’entitats de l’annex 11, amb les quals s’ha contactat i treballat en 
el barri).

2. El grup motor de dones voluntàries del barri del Besòs-Maresme s’ha encarregat de dur 
a terme les següents funcions:

 � Realitzar trobades amb el grup de tècniques de la Favb per treballar les activitats que 
tindran lloc amb els col·lectius que col·laboren: Col·lectiu Punt 6, Mujeres de Matagalpa, 
Cúrcuma i El Taller (annex 8, 9, 10 i 11).

Metodologia comunitària en la FASE D’EXECUCIÓ:
1. El grup de tècniques de la Favb s’ha encarregat de dur a terme les següents funcions:

 � Assignar cadascun dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme les activitats, 
tant amb el grup de dones voluntàries de la Favb com amb el grup motor de dones 
voluntàries del Besòs-Maresme.

 � Controlar que es duguin a terme totes les activitats previstes per poder aconseguir els 
objectius del projecte.

 � Treballar amb el grup motor de dones voluntàries del Besòs-Maresme l’apoderament 
del teixit social del barri a través de trobades i reunions entre les associacions veïnals, 
entitats feministes, institucions públiques i veïnes del barri.
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2- El grup motor de dones voluntàries del barri Besòs-Maresme s’ha encarregat de participar 
i col·laborar en les següents funcions:

 � Treballar les activitats i accions dels mapatges participatius veïnals, i els tallers de sen-
sibilització i formació amb les entitats del barri, amb les veïnes al carrer així com amb 
les joves del barri, perquè puguin participar el màxim nombre de veïnes en la detecció 
d’espais insegurs del barri.

Per una banda, els mapatges participatius veïnals on s’han mapejat els espais i carrers in-
segurs, foscos i alternatius, així com els comerços, entitats i associacions que donen seguretat 
a les dones del barri, futurs espais segurs i punts liles seleccionats per les veïnes (annex 27). 
Com a eina de treball s’ha utilitzat el sistema d’ajuda a la localització geogràfica dels aspectes a 
analitzar, utilitzant com a material visual el mapa del barri on s’inclouen tots els carrers i tots els 
comerços regentats per dones.

Els mapatges comunitaris veïnals s’han anat treballant en diferents zones del barri i amb 
diferents perfils i grups d’edats de dones per poder obtenir una mostra el més representativa i 
diversa del barri. El repte ha estat poder treballar amb els col·lectius més vulnerables i minorita-
ris de dones del barri:

 � Mapatges comunitaris amb el grup motor de dones veïnals. Lloc: Centre Cìvic Besòs.

 � Mapatges comunitaris als carrers del barri Besòs-Maresme. Lloc: Plaça del Maresme, da-
vant sortida metro.

 � Mapatges comunitaris amb grups de joves. Lloc: Escola Concepció Arenal.

 � Mapatges amb dones d’entitats socials i feministes del barri. Lloc: Casal de Barri Besòs.

 � Mapatges comunitaris veïnals. Lloc: Espai Públic, davant l’Escola Joaquim Ruyra.

 � Mapatges comunitaris amb joves del Centre Obert i Adolescent (COA). Lloc: Centre Cívic 
Besòs.-Mapatges comunitaris veïnals. Lloc: Rambla Prim (annexos 28, 39 i 40).

D’altra banda, després de realitzar els mapatges participatius veïnals, s’ha treballat per apro-
fundir el procés de sensibilització a través d’uns tallers de sensibilització on s’aborda la preven-
ció, les capacitats, la resiliència i les respostes col·lectives contra les violències masclistes. Són 
participatius i vivencials, reflexionant sobre el que succeeix “en acció”. Són grupals, partint de 
les experiències, necessitats, preguntes i vivències que aporta cadascuna, construint col·lecti-
vament des de la diversitat. Es treballa amb un enfocament feminista interseccional, amb visió 
integral, involucrant l’intel·lectual, l’emocional, les subjectivitats, el social i el col·lectiu. En trac-
tar-se d’un mètode actiu i grupal, generant moviment i creant grup. L’eix temàtic ha estat la 
violència patriarcal, sobretot enfocat en la prevenció (annex 44).

Sota aquesta mateixa línia i des de la masculinitat, s’han generat espais de confiança d’ho-
mes no mixtes, per poder explorar com els afecta la construcció de la masculinitat i ser cons-
cients de com alhora això pot afectar les altres persones del seu entorn. De la mateixa manera, 
com a homes era important realitzar un treball de revisió i d’actualització, perquè la lluita contra 
la violència de gènere es treballi també des del col·lectiu d’home (annexos 41-45).

Finalment, durant el desenvolupament de l’activitat és important l’ajuda d’un col·lectiu fe-
minista que treballi el procés de canvi i d’enriquiment emocional de les dones a través d’unes 
formacions per a tots els fils que conformen el teixit. Es considera les formacions com a eines 
de transformació interdisciplinària sota una mirada interseccional que permet guanyar eines i 
habilitats per prevenir i actuar davant les violències que sofreix i reprodueixen les persones, i 
apoderar-les. Aquestes formacions s’han anat treballant tant amb la xarxa de dones organitza-
des del barri com amb els primers espais segurs (punts liles) del barri Besòs-Maresme que es van 
inaugurar al final del projecte:

 � Formació sobre prevenció de violències masclistes: circuits i primera resposta i acollida 
(annex 46).

 � Formació sobre prevenció de violències masclistes: circuits i primera resposta i acollida 
amb les treballadores del Centre Cívic el Besòs (annex 48 i 49).

 � Servei d’atenció i prevenció de les agressions masclistes i LGTBIQfòbiques en un punt 
lila itinerant (annexos 50 i 51).

FASE DE SEGUIMENT I TANCAMENT
Aquest projecte durant la fase de seguiment i tancament ha treballat la implantació e inau-

guració d’espais segurs i punts liles en els diferents equipaments, comerços, entitats i associa-
cions.

Per això, s’ha organitzat un esdeveniment en el Centre Cívic Besòs a finals de desembre per 
presentar la prova pilot i la primera llavor del projecte espais segurs contra la violència masclista 
a Besòs i Maresme. Aquest esdeveniment i retorn al barri ha comptat amb:

 � Exposició de material relacionat amb el projecte (annexos 55-59).

 � Marxa pels nous espais segurs col·locant el punt lila a la porta dels espais (AVV Besòs, 
AVV Maresme, Centre Cívic Besòs i Casal de Barri) (annex 58).

 � Taller d’autocura per a dones del barri.

 � Creació d’una guia-protocol adaptada per als espais segurs (punts liles): pautes bàsi-
ques per a l’acolliment i acompanyament davant les violències masclistes (annex 57).

 � Creació d’una guia per a les veïnes: pautes d’actuació en cas de patir o detectar una 
agressió masclista (annex 56).

Gràcies a aquest procés comunitari veïnal treballat per les veïnes i per a les veïnes, aquests 
espais són pioners a l’hora de començar el canvi per constituir un espai qualificat de confiança i 
segur, anomenat “punt lila”, que es dona a conèixer a través de la imatge d’un punt lila a la por-
ta d’entrada, amb la seva corresponent explicació. Aquestes accions positives potencien l’aug-
ment d’iniciatives i voler formar part d’aquest cercle d’equipaments i comerços segurs.

Els punts liles s’utilitzaran com a espais de recerca, els quals ajudaran a generar nous indi-
cadors de gènere i completar dades estadístiques quantitatives, així com qualitatives, a partir 
del seguiment del procés i l’impacte posterior que pugui produir-se a partir del nombre d’inter-
vencions en els comerços, accions de sensibilització i conscienciació, assessoraments, deman-
des d’informació, violències masclistes produïdes i denúncies en procés, entre altres. Aquests 
indicadors enfortiran el projecte no sols coneixent l’estat de la situació, sinó generant noves 
iniciatives i processos que continuïn transformant i prevenint la violència masclista.

El procés de prevenció, radicalització i visibilització de la violència masclista se situa com un 
pilar de treball i una campanya a llarg termini amb un posicionament i un pes molt important en 
l’àmbit de la intervenció comunitària de Barcelona. El projecte d’espais segurs i punts liles a par-
tir de la prova pilot del Besòs i el Maresme ha iniciat un procés de no retorn de les associacions 
veïnals cap a processos interns feministes i dels barris cap a la lluita contra la violència patriarcal 
en totes les seves formes.

TOTS ELS ANNEXOS DELS PUNTS LILES

Punts liles
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Introducció

La Favb ha fet el 2021 una aposta ferma per reforçar el departament de Comunica-
ció, sobretot per millorar la connectivitat i l’intercanvi d’informació entre els membres 
de la comunitat. La pandèmia del coronavirus havia limitat les relacions socials i la 
presència de les organitzacions en la vida col·lectiva. Calia, doncs, esforçar-se per do-
nar més visibilitat al treball de la Federació i les associacions veïnals -en una situació 
difícil per al conjunt del moviment-; millorar la comunicació interna i externa; assegu-
rar-nos que no perdíem el contacte amb les entitats federades; refer els vincles amb 
les organitzacions afins, i buscar espais on compartir vivències i problemàtiques en 
un escenari de limitació de les trobades presencials i de la vida als barris. La millora i 
posada al dia dels nostres espais web, les eines participatives digitals i les xarxes 
socials interactives -iniciat el 2021- ens ha d’ajudar a consolidar aquests objectius.

La Favb, a més, vol seguir estar present en els debats públics al voltant dels grans 
temes de ciutat, i necessita que la seva veu arribi a les administracions públiques, els 
mitjans de comunicació i la societat en general, en un moment crucial per al futur de 
Barcelona. El reforç del servei de premsa i la redefinició del Pla de comunicació 
-dues mesures que també s’han pres aquest 2021- han d’ajudar a consolidar aquests 
objectius.

Aquest ha estat també l’any en què “Carrer”, la revista que edita la Favb, ha fet 
30 anys. El seu codirector històric, l’Andrés Naya, ha fet un pas al costat i ha deixat la 
primera línia, cosa que obligava a plantejar-se la viabilitat de la publicació, atès el pes 
de la seva dedicació voluntària al llarg de tres dècades. La Federació ha apostat per la 
continuïtat de “Carrer”, una revista en paper, crítica i independent, que tracta temes de 
ciutat des d’una perspectiva sensible als barris, i que és valorada i reconeguda arreu.

El 50è aniversari de la Favb, que se celebrarà el 2022, s’ha començat a preparar 
aquest 2021. Servirà per fer un repàs a la història i el llegat del moviment veïnal, i 
connectar-lo amb les noves generacions a través de tots els canals de comunicació 
al nostre abast. La riquesa i utilitat social del moviment veïnal, a part d’existir, s’ha 
d’explicar amb claredat, i cal generar espais que acullin els debats de futur necessaris.

Per atendre totes aquestes noves necessitats, la Federació ha incorporat un nou 
treballador, el Néstor Bogajo, periodista coneixedor del moviment veïnal i de la Favb, 
per reforçar el departament de Comunicació i assumir la codirecció de la revista “Ca-
rrer”. La seva incorporació ens ha permès començar a replantejar l’estratègia comuni-
cativa de la Favb a mig i llarg termini, i encetar la nova etapa de “Carrer”.
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L’equip de Comunicació
L’equip de Comunicació de la Favb l’integren les treballadores que fan tasques de 

comunicació a la Federació -Elia, Cristina i Néstor-, juntament amb el coordinador de 
projectes -Joan Maria-, que fa d’enllaç amb la Junta directiva. Es convoquen reunions 
setmanals -presencials o virtuals-, si s’escau amb la participació d’algun membre de 
la Junta per abordar temes concrets. L’objectiu d’aquestes trobades és definir les prio-
ritats comunicatives de la Favb i les línies bàsiques del missatge que es vol transmetre 
-de manera que l’equip tingui autonomia per atendre peticions dels mitjans de co-
municació, gestionar amb rapidesa situacions a les xarxes socials, etc.-, així com per 
distribuir la feina entre els membres de l’equip de manera equilibrada.

El Pla de comunicació
Els darrers mesos del 2021 hem iniciat l’elaboració d’un nou Pla de comunica-

ció que ha de permetre explicar millor la tasca que desenvolupa la Favb. Cal ser més 
proactius a l’hora de mostrar i posar en valor el treball diari de la Federació, les entitats 
federades, les comissions i els grups de treball, més enllà dels comunicats oficials so-
bre els grans temes de ciutat que ocupen bona part de l’activitat del servei de premsa 
de la Favb. Amb el nou pla volem aconseguir que els projectes i les campanyes de 
la Federació tinguin més visibilitat i repercussió en els mitjans de comunicació i les 
xarxes socials, de manera que la gent conegui què fa l’entitat i pugui valorar la impor-
tància de la seva labor social. Un altre objectiu és millorar la percepció per part de les 
entitats federades de la presència de la Favb al territori, ja que moltes associacions no 
senten com a pròpies les grans lluites de ciutat, encara que a moltes d’elles els afectin 
directament.

La gestió de la comunicació
L’activitat comunicativa de la Favb s’ha desenvolupat mitjançant la gestió de les 

diferents eines digitals -pàgina web, espai intern Paticipa-Favb, xarxes socials, correu 
electrònic, llistes de difusió-; el servei de premsa i l’atenció a les persones interes-
sades en el moviment veïnal; la producció i distribució de “Carrer”; el desenvolupa-
ment de campanyes veïnals, i la difusió de serveis a les associacions, reforçant la 
tasca d’informació, suport i seguiment de les entitats veïnals en temps de pandèmia.

L’equip de Comunicació de la Favb fa un manteniment diari de tots els canals, 
nodrint-los amb notícies, comunicats i convocatòries generats per la pròpia entitat; 
fent promoció i seguiment de les campanyes ciutadanes; publicant i difonent els con-
tinguts de la revista “Carrer” en format digital; fent difusió de l’activitat de les entitats 
federades i d’altres organitzacions amb què la Federació té projectes comuns; posant 
al dia la informació interna de la Favb i de les associacions federades, etc.
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El servei de premsa
El servei de premsa de la Favb s’encarrega d’elaborar notes de premsa i fer-ne 

difusió a través de l’enviament massiu de correu electrònic (Mailchimp); fer difusió 
dels comunicats i les convocatòries de la Favb -també a través de correu electrò-
nic- organitzar i gestionar rodes de premsa convocades per la Federació; i atendre 
periodistes, estudiants i investigadors que contacten amb l’entitat de manera pre-
sencial, online o per telèfon -se’ls proporciona informació i documentació sobre els 
temes que afecten els barris i la ciutat, o contactes d’interlocutors, ja siguin responsa-
bles de la Favb, de les associacions veïnals o de les entitats expertes-.

El servei de premsa de la Favb ha funcionat de manera ininterrompuda el 2021 tot 
i que a la Federació s’ha treballat de manera semipresencial a causa de la pandèmia. 
Sempre que ha sigut possible, però, s’han mantingut les convocatòries presencials a 
la seu de la Favb. Cal destacar que hem millorat les condicions de la sala de premsa, 
adquirint un fons que permet donar una imatge més integradora d’aquest espai. I 
també s’ha adquirit un portàtil i equips de webcam.

Comunicats i rodes de premsa
Els comunicats de la Favb són un mirall de les problemàtiques que neguitegen 

els barris i reflecteixen la voluntat d’interpretar-les des d’una perspectiva global i de 
ciutat, proposant solucions i alternatives. La pandèmia ha reforçat moltes línies de 
treball d’aquests últims anys, com ara la defensa dels serveis públics i essencials, la 
lluita contra les noves formes de pobresa o l’impacte de les polítiques públiques so-
bre el territori i l’espai públic. L’urbanisme, la defensa del patrimoni, la convivència o 
la participació ciutadana són algunes de les temàtiques dels comunicats (Annex 1).

En el context del nou Pla de comunicació, aquest 2021 hem començat a elabo-
rar notes de premsa sobre els comunicats o manifestos de la Favb, orientades 
als mitjans de comunicació i que també es reprodueixen a la pàgina web de la Favb. 
L’objectiu és facilitar la feina dels mitjans, proporcionant-los, a banda del text íntegre 
del comunicat o el manifest, un text periodístic amb les idees bàsiques i els possibles 
titulars.

En ocasions, la publicació dels comunicats de la Favb s’han reforçat amb la convo-
catòria de rodes de premsa, sovint organitzades al local de la Federació (Annex 2). La 
pàgina web i les xarxes socials de la Favb també s’han fet ressò de comunicats d’asso-
ciacions i coordinadores veïnals amb lluites afins.



94 95

Comunicació

Campanyes
L’equip de Comunicació participa en l’elaboració de campanyes de denuncia 

o reivindicatives impulsades per la Favb, seguint les directrius de la Junta. També 
elabora els materials necessaris per fer-ne difusió i que tinguin el màxim de repercus-
sió en els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Aquest any, la més important 
ha estat la campanya de denuncia de l’ús abusiu de l’espai públic per part de les 
terrasses de bars i restaurants, presentada al juliol del 2021 i que va continuar sense 
interrupció fins a finals d’octubre -agost inclòs-. Al novembre es va decidir repren-
dre-la, centrant-se en els problemes de mobilitat per a les persones amb discapacitat, 
fent-la coincidir amb el final de la tramitació de la modificació de l’Ordenança de Te-
rrasses, a mitjans de desembre. En total, a Instagram s’han penjat 545 fotografies de 
denúncia, i a Twitter s’han generat uns 200 tuits, entre producció pròpia i notícies 
relacionades.

Comunicació amb les associacions
L’equip de Comunicació de la Favb també té un paper important en la comunica-

ció entre la Federació i les associacions que la componen. Es fa sobretot a través de 
correu electrònic (Mailchimp), per on se’ls envien els comunicats i les convocatòries; 
la pàgina web de la Favb, on a més a més de la informació de servei hi ha l’espai Par-
ticipa-Favb, que promou la participació dels membres de la Federació en la dinàmica 
interna de l’entitat; i els comptes de Facebook, Twitter, YouTube i altres xarxes socials.

Altres tasques que l’equip de Comunicació du a terme per facilitar la feina de les 
associacions federades és el disseny de cartells i documents per als diferents for-
mats -paper, web, xarxes-. Aquesta, de fet, és una tasca de suport que l’equip de Co-
municació dona també a la resta de projectes, departaments i comissions de la Favb.

La pàgina web de la Favb
El web de la Favb (www.favb.cat) és el pal de paller de la comunicació de l’entitat 

en format digital. En ella estan integrats els espais dels projectes de la Federació -com 
ara “Carrer”, Barri Espai de Convivència (BEC) o l’Escola Veïnal-; enllaça a les campanyes 
veïnals, i proporciona informació sobre els serveis que la Federació ofereix a les asso-
ciacions -com ara el suport econòmic i fiscal o l’assessoria jurídica-. També hi estan 
integrades les diferents xarxes socials de la Federació -Facebook i Twitter-, que guan-
yen protagonisme a mida que les associacions veïnals aposten per aquests canals. 
Enguany, a més, hem obert els Encants Veïnals, una botiga online que té com a ob-
jectiu promoure la identitat i el reconeixement de la lluita veïnal a través de productes 
atractius, com ara samarretes amb missatge o el calendari de “Carrer”.

El web de la Favb inclou informació corporativa, informació del món associatiu 
d’interès per a les entitats veïnals i la ciutadania en general, i també notícies de la 
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Barcelona dels barris -generades, sobretot, per la revista “Carrer” en paper i penjades 
després al web de la Favb-. L’actualització dels continguts -tant pel que fa a notícies 
pròpies, rodes de premsa i comunicats, com als materials periodístics de la revista 
“Carrer” i les convocatòries d’entitats veïnals i col·lectius socials amb qui la Favb com-
parteix objectius i col·labora en diverses lluites- fa que la web sigui dinàmica i que el 
seu creixement pel que fa a visites es mantingui estable, tot i que el 2021 ha patit una 
lleugera frenada en comparació amb anys anteriors: les limitacions imposades per la 
pandèmia han alterat el funcionament normal de les entitats veïnals i són la causa 
principal d’aquesta lleugera davallada pel que fa a continguts a la web de la Favb.

Cal destacar l’espai digital Participa-Favb, que s’ha consolidat com una eina de 
gran utilitat per a la participació dels membres de la Favb en la dinàmica interna de 
la Federació. El blog és visible per a qualsevol que hi entri, però per interaccionar i 
participar en els debats cal registrar-se des de l’associació membre, a títol individual o 
com a entitat. Dona la possibilitat d’informar-se de les activitats de la Favb de manera 
fàcil i ràpida, i formar part dels debats i grups de treball. També facilita la celebració de 
trobades i reunions online. Un repte és integrar-lo millor a la web de la Favb.

Al web de la Favb seguim apostant per compartir les activitats que organitzen 
les entitats veïnals, siguin culturals, socials o d’altres temàtiques més reivindicatives 
dels barris. Però mantenim l’objectiu d’incrementar la seva dinamització amb crides 
reiterades a les associacions perquè ens facin arribar les seves notícies, tot i ser cons-
cients de les dificultats logístiques i humanes, agreujades per la pandèmia.

Aquest últim trimestre hem començat a actualitzar, redreçar i simplificar els 
continguts de la web i el 2022 seguirem en aquesta línia amb l’objectiu de facilitar en-
cara més a l’usuari l’accés senzill a la nostra informació. S’ha començat a reformular el 
menú principal, creant nous apartats. També s’ha iniciat la tasca d’actualització de 
la informació corporativa. S’han encarregat fotografies corporatives que ajudin a 
il·lustrar millor la feina de la Favb, en general, i de la Junta, en particular. I s’ha realitzat 
un anàlisi del disseny de la web, amb la idea de retocar-lo el 2022 per fer que l’expe-
riència del visitant sigui més fàcil i intuïtiva. Aquesta posada al dia de la pàgina web 
de la Favb és una tasca que es prolongarà uns mesos, ja que implica necessàriament 
la col·laboració de tots els projectes i comissions de la Federació.

A data de 31 de desembre del 2021, havien consultat la web de la Favb un total 
de 24.659 usuaris. Les pàgines amb més vistes segueixen sent les que tenen a veure 
amb els continguts de la revista “Carrer” i amb els comunicats de la federació veïnal. 
Pel que fa als dispositius de consulta a la web, els més utilitzat són els ordinadors i els 
mòbils, i en tercer lloc les tauletes. Pel que fa a la franja horària de major audiència, es 
concentra entre les 8 del matí i les 8 del vespre (Annex 3).

Les Favb a les xarxes socials 
Tots els temes que es publiquen a la pàgina web de la Favb -tant els comunicats 

com les notícies, els articles de la revista “Carrer”, les iniciatives de les entitats federa-
des i les convocatòries de rodes de premsa, ja siguin de la Favb, d’entitats associades 
o d’entitats amb qui la Federació col·labora- es comparteixen a través dels perfils de 
Twitter i Facebook de la Favb, afavorint així l’accés fàcil i ràpid a la informació per 
canals diversos. Aquest 2021 també hem començat a treballar amb Instagram per fer 
difusió de la campanya sobre la invasió de les terrasses en l’espai públic.

La Favb ha fet un esforç per posar-se al dia en l’ús de noves tecnologies, que 
han ajudat a superar l’escull de no poder convocar rodes de premsa presencials en al-
guns moments a causa de les restriccions. I el departament de Comunicació tenim el 
repte d’incrementar el nombre de continguts audiovisuals -sobretot vídeos de rodes 
de premsa i altres actes propis-, per fidelitzar i ampliar el nostre públic i visibilitzar tota 
la feina que fan tant les associacions com la pròpia Favb, un treball que no sempre 
llueix com caldria per la manca de recursos i les limitacions imposades per la pandè-
mia.

La difusió dels nostres continguts i l’intercanvi d’informació, tanmateix, han millo-
rat molt gràcies al treball en xarxa amb les associacions veïnals. Cal seguir animant 
les entitats que encara no son a Twitter a donar-se d’alta en aquesta plataforma, i 
actualitzar més sovint els continguts a Facebook.

El compte de Facebook de la Favb
El Facebook de la Favb (@FAVBcn) permet difondre comunicats i convocatòries 

de la Federació i les entitats que la integren -i també d’altres moviments als quals la 
Favb dona suport-; difondre campanyes ciutadanes -i altres entitats-; cobrir actes 
organitzats per la Federació o en els quals l’entitat ha participat -manifestacions, as-
semblees, tallers, conferències, xerrades, taules rodones, rodes de premsa...-; fer recull 
de premsa, reproduint notícies dels mitjans de comunicació que tenen una relació di-
recta o indirecta amb les temàtiques pròpies de la Federació i les reivindicacions dels 
barris. Cal recordar que la Favb paga una quota perquè els seus continguts tinguin 
més visibilitat a Facebook.

El 2021 hem incrementat la utilització de vídeos i de l’eina “Esdeveniments” per 
donar publicitat a actes organitzats per la Federació, com ara la nostra assemblea 
anual, la contracimera veïnal sobre turisme, la campanya contra l’ocupació abusiva de 
l’espai públic per part de les terrasses i les activitats organitzades per l’Escola Veïnal, 
la comissió contra l’amiant de la Favb i els projectes Punt Lila i Barri Espai de Convi-
vència.
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La nostra presència a Facebook té consolidada des de fa temps una comunitat de 
seguidors molt fidels i reivindicatius. No només utilitzen la nostra pàgina per infor-
mar-se de l’actualitat i continguts de l’entitat, sinó que també comenten les notícies i 
ens fan arribar informació dels seus barris i associacions veïnals. En comparació amb 
el 2020, durant el 2021 hem experimentat un lleuger repunt de visitants, situant-nos 
a finals de desembre en les 1.839 visites, cosa que ens anima a seguir apostant per 
aquesta xarxa en un context social molt afectat per les conseqüències de la pandèmia.

L’increment de nous seguidors és constant des de la creació del perfil el 2016, tot 
i que la velocitat del principi ha anat alentint-se per raons evidents. Pel que fa a la 
mitjana de continguts compartits, és d’uns vuit diaris. Els comunicats de la Favb, els 
articles de “Carrer”, els temes relacionats amb les retallades a la sanitat i les reivindi-
cacions d’una millor atenció primària als barris, així com la presència d’amiant a prop 
d’equipaments i els conflictes veïnals, són els continguts més compartits i comentats 
(Annex 4 i Annex 5).

El compte de Twitter de la Favb
El Twitter de la Favb (@FAVBcn) permet fer el mateix que el compte de Facebook. 

Tanmateix, per les característiques de la plataforma -molt lligada a la immediatesa-, 
resulta ideal per fer la cobertura dels actes organitzats o amb participació de la Favb. 
És la xarxa social preferida pels periodistes, de manera que una bona cobertura a 
través de Twitter pot despertar l’interès dels mitjans de comunicació. El nou Pla de 
comunicació preveu millorar les cobertures d’alguns actes i en els darrers mesos del 
2021 ja s’ha adquirit un telèfon nou per poder fer fotos i vídeos de qualitat.

Des del 2016 hem construït a Twitter una comunitat de seguidors prou fidel i ac-
tiva, que interacciona i dona publicitat als nostres missatges. La Favb actua també 
d’amplificador de moltes activitats indirectament relacionades amb el moviment veï-
nal, i les entitats socials ens demanen sovint compartir els seus continguts per arribar 
a un públic més gran. Com a novetat respecte a anys anterior, cal destacar el treball 
en xarxa amb altres associacions veïnals que tenen compte en aquesta plataforma, 
un fet que ha anat creixent paulatinament. El departament de Comunicació segueix 
animant els membres de la Junta i de les comissions de la Favb a que utilitzin més 
aquest mitjà.

El total de seguidors de la Favb a Twitter a data de gener del 2022 és de 6.128. Cal 
remarcar el creixement mantingut en aquesta xarxa social malgrat que les restriccions 
sanitàries han dificultat sovint l’organització presencial d’actes veïnals (Annex 6).

El canal de Youtube de la Favb
El YouTube de la Favb (Favb Barcelona) permet difondre i arxivar enregistra-

ments de tallers, conferències, xerrades, rodes de premsa i taules rodones. Cal, però, 
generar més continguts i millorar la seva imatge corporativa. És un dels reptes per al 
2022.
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“Carrer” inicia una nova etapa
La revista de la Favb, fundada el 1991, ha complert 30 anys amb bona salut i se-

gueix sent un referent periodístic per a la ciutat. El fet que l’Andrés Naya decidís tancar 
la seva etapa com a codirector obria la possibilitat de replantejar-ne el funcionament 
intern i analitzar quins canvis eren necessaris per entomar els reptes de futur sense 
perdre’n l’essència, la clau de la qual és una combinació de treball militant i profes-
sional. També el fet que, tot i que es tracta d’un òrgan comunicatiu de la Favb, l’equip 
responsable del projecte compta amb marge de maniobra per treballar amb llibertat 
i confeccionar un producte independent des del vessant periodístic.

Els tres membres de l’equip de “Carrer” -Elia, Cristina i Néstor- estan en contacte 
permanent per fer el seguiment del procés de producció de la revista -coordinació, 
continguts, edició, maquetació, tancament i distribució-. El consell de redacció, 
format per l’equip de “Carrer” i els col·laboradors habituals de la revista -redactors, 
fotògrafs, il·lustradors- es reuneix periòdicament per elaborar el sumari del número 
en preparació. També es fa un seguiment amb la presidenta de la Favb, també codi-
rectora. 

La primera tasca ha estat reforçar l’equip de coordinació de la revista. Al juliol 
es va obrir una convocatòria oberta als membres del consell de redacció -actualment 
integrat per una quinzena de persones-. Després de rebre tres candidatures, al setem-
bre es van fer les entrevistes presencials, amb representació de la Junta de la Favb i la 
presència del cap de projectes de la Federació. El lloc de treball, a jornada completa, 
incloïa, a més a més de les tasques associades a la codirecció de “Carrer”, altres feines 
de suport al departament de Comunicació de la Favb (Annex 7). La persona seleccio-
nada, el Néstor Bogajo, es va incorporar a l’equip el 20 de setembre.

Abans d’acabar el 2021, i amb la implicació de les persones properes a “Carrer” 
-consell de redacció i col·laboradors habituals-, s’ha realitzat una diagnosi dels ele-
ments a potenciar a la revista, els punts febles i les possibilitats de millora de la publi-
cació, tant en format paper com en digital, tot assegurant-ne la viabilitat econòmica, 
mantenint la producció dels números i els compromís amb el lector. Aquest any, per 
tant, s’han assentat les bases per poder fer el punt i a part que ha d’assegurar un 
progressiu refresc generacional per a la revista, tant de l’equip de treball com de les 
lectores i lectors, a la vegada que posem al dia format, continguts, difusió i viabilitat 
econòmica.

Per començar, hem dedicat una part important de temps i recursos a estudiar i 
implementar el redisseny de la revista, que s’estrenarà el 2022, possiblement en 
el número especial sobre el 50 anys de la Favb, que sortirà a l’estiu. “Carrer” no havia 
canviat de disseny des de feia més de dotze anys, i l’època de canvis que hem encetat 
és un bon moment per actualitzar-lo. S’han valorat diferents opcions, s’ha contactat 
amb diversos dissenyadors, s’han demanat dos pressupostos i, després d’estudiar la 
viabilitat de la inversió, s’ha fet l’encàrrec al dissenyador Manuel Cuyàs, per la seva am-
plia experiència en disseny de publicacions en paper i bona predisposició a fer la feina 
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i dur a terme un seguiment durant els primers números del nou disseny. La proposta 
es va presentar i aprovar en reunió de Junta el 13 de desembre (Annex 8).

El dissenyador va començar a treballar al desembre, i al mes de febrer va presentar 
una primera proposta (Annex 9). A grans trets, volem un disseny que renovi i actualitzi 
la imatge de “Carrer”, però que no sigui massa trencador -els dissenys que segueixen 
massa les modes del moment acostumen a quedar obsolets ràpid, i la nostra voluntat 
és que aquest redisseny pugui durar molts anys-. En general, intentem que la publi-
cació respiri una mica més, amb més blancs i una mica més d’ordre, però mantenint 
el protagonisme dels textos llargs, per tractar temes en profunditat, i de les fotos i 
il·lustracions.

La nova etapa de “Carrer” té molts fronts oberts, i en alguns ja hem pogut co-
mençar a posar fil a l’agulla en aquest 2021. En destaquem uns quants:

 � Mantenir l’essència. Periodisme independent, incisiu i de proximitat; en una 
publicació gestionada per la gent que la fa -redactors, fotògrafs, il·lustradors- 
a través d’un consell de redacció que decideix els temes i enfocaments dels 
continguts. Després de les primeres reunions amb tot l’equip, som optimistes. 
Veiem la gent molt motivada. Hem acabat l’any amb molta il·lusió per mante-
nir i ampliar la comunitat de lectors i col·laboradors que envolta la publicació 
de la Favb, amb l’objectiu que compleixi la seva funció per molts anys més, 
amb el suport del moviment veïnal i ciutadà.

 � Recuperar la periodicitat. L’objectiu per al 2022 és recuperar la periodicitat 
trimestral i realitzar quatre números, un d’ells especial, que estarà dedicat als 
50 anys de la fundació de la Favb. Després d’estudiar les diferents opcions, es 
va optar per ubicar les sortides als mesos de març, juny, setembre i desembre 
-amb el calendari-.

 � Posar al dia l’estructura i les seccions. La tasca de redisseny de la revista 
inclou també adaptar “Carrer” a les noves inquietuds dels lectors i els nous 
llenguatges. Hem valorat la possibilitat d’incloure noves seccions, i actualitzar 
també l’estructura i l’enfocament del dossier, on aportem eines per al debat 
dels grans reptes de ciutat.

 � Millorar la dinàmica del consell de redacció. Hem començat a reunir-nos 
dos cops per número -fent un consell de repàs crític del número publicat i 
pluja d’idees per al pròxim, i un altra per definir el sumari del nou número-. 
També hem obert nous canals de comunicació -grup de Telegram, documents 
compartits a Google Drive, etc.-.

 � Perseguir l’excel·lència. Cal fomentar el mestratge dels veterans cap als jo-
ves, així com les col·laboracions entre els membres del consell de redacció i 
l’assessor, a través de xerrades o classes magistrals durant les reunions. En el 
darrer consell de redacció del 2021, per exemple, vam comptar amb l’anàlisi 
crític de la periodista Maria Favà.
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 � Perspectiva de gènere. En aquesta nova etapa volem vetllar, encara més, 
per l’equilibri de firmes de dones i homes en textos, fotografies i il·lustracions. 
També a l’hora de buscar fonts, experts o entrevistats. Hem començat la re-
cerca d’una fotògrafa per incorporar-la a l’actual equip de fotògrafs, integrat 
només per homes.

 � Captació de nous col·laboradors. Hem començat a trucar a la porta de les 
facultats de Periodisme, per veure com podem establir col·laboracions i així 
atraure joves periodistes interessats en la realitat dels barris.

 � Actualitzar el consell assessor. És una tasca pendent per al 2022. Cal refor-
mular-lo en la seva composició -incorporant els nous actors socials- i en el seu 
funcionament -establint reunions periòdiques-.

 � Sostenibilitat econòmica del projecte. Ens hem reunit amb el Joan Bor-
detas, tresorer de la Favb, per preparar el pressupost del 2022 i la viabilitat 
del projecte de “Carrer” a llarg termini. Hem començat a elaborar els infor-
mes econòmics que ens ajudaran a tenir una idea de conjunt. També hem 
començat a cercar nous anunciants.

Aquest 2021 hem publicat tres números de la revista “Carrer”, que reflecteixen el 
punt d’inflexió en què ens trobem:

Digitalització a cop de Covid (156; febrer). Amb la perspectiva que donava haver 
viscut tot un any de pandèmia, el dossier analitzava l’impacte de la digitalització en 
l’accés als serveis bàsics i els problemes derivats de l’escletxa digital. Començava el 
pla de vacunació a Barcelona i l’editorial analitzava de manera crítica la seva imple-
mentació. El número es completava amb cròniques sobre temes de ciutat, com la que 
explicava els desnonaments en plena segona onada de la pandèmia. Malgrat les difi-
cultats per produir-lo i distribuir-lo -no podíem fer reunions presencials, i molts punts 
de distribució estaven tancats-, vam aconseguir que el número veiés la llum i tingués 
una bona difusió.

30 anys d’informació a Barcelona (157; juliol). Va ser un número-pont, el darrer 
de l’Andrés Naya com a codirector. Un número de canvi d’etapa i de celebració dels 30 
anys de la revista. El dossier va ser un modest homenatge a la premsa de proximitat 
i els seus protagonistes, i va comptar amb la participació de persones lligades a la 
trajectòria i la “cuina” de “Carrer”. Va ser un moment crucial per decidir el futur de la pu-
blicació: o es reforçava l’equip per començar amb força una nova etapa o es tancava el 
cercle després de tres dècades, per pensar com calia seguir. La Favb va apostar per la 
primera opció, conscient que si els projectes col·lectius s’aturen costa molt tornar-los 
a endegar.
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Patrimoni en perill (158; desembre). Un altre número-pont, on s’incorporava el 
nou codirector. L’extens dossier sobre el patrimoni urbà ha tingut bona acollida entre 
els lectors i les associacions, ja que és un àmbit que treballen des de fa anys, i que 
representa un debat viu i d’actualitat a la ciutat. La revista anava acompanyada del 
clàssic calendari de la Favb d’Azagra i Revuelta, molt valorat pels lectors. En la produc-
ció del número, endegàvem una nova manera de treballar i d’organitzar-nos, atès el 
reforç de l’equip. Hem introduït noves dinàmiques en els grups de treball, hem creat 
nous canals de comunicació entre els col·laboradors i hem realitzat una previsió més 
acurada del calendari d’edició. També hem millorat la presència dels continguts en la 
web de la Favb. L’objectiu, anar dibuixant poc a poc com serà el “Carrer” del futur.

Pàgina web del “Carrer”
Al web de “Carrer” -ubicat en una pestanya del menú principal del web de la Favb- 

es poden consultar els continguts de la revista en paper. Darrerament s’han començat 
a penjar els articles per separat, un fet que ha millorat la seva difusió a través de les 
xarxes socials en comparació a quan només es penjava el PDF del número sencer -que 
actualment també es pot descarregar al web o consultar a través d’Issuu-.

 � Des del darrer número del 2021 -i amb la voluntat d’aprofitar millor la pàgina 
web de “Carrer”-, els continguts del paper es pugen al web des del primer 
dia i en la seva pràctica totalitat, deixant només per a l’edició física algunes 
seccions -per exemple, La cambra fosca-, per mantenir l’al·licient de consultar 
l’edició en paper. Fins ara, per manca de mans, la pujada dels continguts de 
“Carrer” al web era parcial i esglaonada.

 � Aprofitant el canvi d’aires de “Carrer”, hem començat a repensar també el seu 
espai web, amb l’objectiu de millorar-ne l’accés als continguts i donar-li pro-
gressivament més personalitat. De moment s’han fet petits retocs de dis-
seny. La voluntat és que l’apartat de “Carrer” adquireixi al llarg del 2022 un 
aspecte similar al d’un mitjà de comunicació digital, que doni més visibilitat a 
un nombre major d’articles. Un altre objectiu és generar i publicar continguts 
exclusivament digitals que es puguin difondre a les xarxes socials i que millo-
rin la continuïtat entre números publicats en paper. Per exemple, vídeos de les 
entrevistes o de suport als reportatges.
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Twitter de “Carrer”
El compte de “Carrer” a Twitter (@laveudelcarrer) serveix per fer difusió dels con-

tinguts de la revista a través d’aquesta xarxa, així com d’altres notícies relacionades 
amb els articles publicats o l’actualitat de la Favb. A data de gener del 2022, el Twitter 
de la Federació comptava amb 2.216 seguidors. L’evolució del seu comportament és 
un reflex del pics d’interacció que es corresponen a les dates de publicació dels núme-
ros en paper (febrer, juliol i desembre) (Annex 10).

Malgrat mantenir una activitat baixa en comparació amb el compte de Twitter de 
la Favb, les bones reaccions en els pics de publicació de nous números ens fan pensar 
que val la pena invertir temps i esforços en optimitzar l’ús del compte de “Carrer”. El re-
forç de l’equip de la revista ens ha de permetre avançar en aquest sentit, ja que nodrir 
un compte de manera sostinguda requereix molta dedicació -el flux de continguts 
d’aquesta plataforma és molt diferent al d’una publicació trimestral en paper-.

Ens hem proposat establir un calendari més acurat en la publicació de continguts 
per mantenir l’activitat entre les edicions en paper. En el darrer número del 2021, ja 
s’han calendaritzat els tuits de tots els continguts. El fet que el número s’hagi po-
gut pujar sencer a la pàgina web ens està ajudant a fer una millor difusió de molts més 
continguts.

A més, com a objectius a mig termini, volem que el compte sigui menys unidi-
reccional i començar a fer passos per crear comunitat, sent conscients que es tracta 
d’una eina especialment valorada pels professionals de la comunicació. L’encaix entre 
els comptes de la Favb i de “Carrer” i concretar quin és el valor afegit de cadascun és 
un altre dels temes on hi ha marge de millorar de cares al 2022.

Calendari
 L’equip de “Carrer” s’encarrega des del 1996 de la producció d’un calendari. Des 

de fa anys, el dibuix va a càrrec de Carlos Azagra i Encarna Revuelta. L’equip de “Carrer” 
es reuneix amb ells a l’octubre per definir la idea de la il·lustració, de manera que el 
calendari es pugui imprimir i distribuir abans d’acabar l’any (novembre-desembre). 
Així s’ha fet també el 2021, i el resultat ha estat el calendari del 2022 dedicat a la lluita 
contra l’ampliació de l’Aeroport del Prat, amb referències als 50 anys de la Favb.
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de les AV

El 2021 hem continuat oferint el servei d’assessorament sobre la gestió econòmi-
ca de les AV. Els dilluns i divendres hem estat disponibles per atendre les consultes. La 
majoria de qüestions s’han resolt per telèfon, algunes consultes s’han fet presencials 
i en un cas ens hem desplaçat al local de l’associació, va ser el 19 d’octubre de 2021 a 
l’AV de Verdum.

Això no obstant, el nombre de casos atesos ha estat petit pel fet que la conti-
nuació de l’impacte de la pandèmia ha obligat a reduir moltes activitats de les AV. 
Per exemple, durant la major part de l’any no s’han permès realitzar els actes típics de 
Festa Major.

Hem de tenir en compte que normalment qui necessita aquest suport són les en-
titats que per primera vegada fan un tipus d’actuació que per a elles no és usual. Per 
tant, aquest servei no reflecteix tant les activitats de les AV sinó més aviat els reptes o 
problemàtiques noves que es plantegen. Les temàtiques consultades són principal-
ment:

 � Obligacions tributàries. IVA, IRPF, models d’hisenda.

 � Certificats digitals, conflictes amb el NIF.

 � Préstecs entre entitats i donacions.

 � Contractes.

També hem observat la necessitat de les AV de tenir suport sobre la tramitació de 
les subvencions. Un suport que, alhora, la mateixa Favb també requereix. Per aquest 
motiu i donada la importància d’aquesta qüestió, hem contractat un assessorament 
extern que porta a terme la consultaria TECUM. Des del mes de setembre hem esta-
blert un acord de relació continuada.

Durant l’any 2021 hem continuat donant suport a les AV que tenen un volum con-
siderable de moviment econòmic a utilitzar el programa de gestió econòmica de 
“Cop de Mà”, ideat expressament per a les entitats com els nostres. És una aposta 
que garanteix que, a través d’una empresa d’economia social, es pugui fer una gestió 
transparent i correcta a un cost molt ajustat. En aquests moments en fan ús quinze AV.

Assegurança col·lectiva. Hem continuat apostant perquè les AV tinguessin una 
assegurança col·lectiva que centralitza la Favb i que tramita la Cooperativa ARÇ, es-
pecialitzada en entitats socials. Les avantatjoses condicions econòmiques que impli-
quen compartir aquestes assegurances assenyala els guanys tangibles de compartir. 
Malauradament, la impossibilitat de fer activitats per culpa de la covid ha estat deter-
minant, per la qual cosa durant aquest any no hi ha hagut un augment de pòlisses. En 
aquests moments, 16 AV gaudeixen d’aquesta assegurança col·lectiva.
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Jurídic Veïnal

Assessorament directe a les associacions
Hem mantingut el servei d’assessorament jurídic amb AV amb les quals ja veníem 

treballant, com les Corts, Sagrada Família, Mas Guimbau-Can Castellví, el Besòs, Badal, 
Brasil i la Bordeta, Paraguai-Perú, Ciutat Meridiana, Clot-Camp de l’Arpa, Diagonal Mar, 
Dreta de l’Eixample, Esquerra de l’Eixample, Poblenou, Prosperitat, Sagrera i el Turó.

D’aquestes consultes, un 40% han estat relacionades amb la gestió i organització 
de les mateixes entitats: convocatòria de Juntes, renovació dels càrrecs, gestió dels 
anteriors membres de la Junta i responsabilitats dels nous, revisió d’estatuts o gestió 
d’equipaments.

Un altre 40% ho han sigut en relació amb algun tema de barri, per exemple: cuines 
fantasma, clubs de cànnabis, urbanisme, reparcel·lacions, etc.

Un 15% de les consultes tenien a veure amb temes d’habitatge (lloguers, ocupa-
cions, desnonaments), o problemes a l’espai públic (per exemple, sorolls causats per 
terrasses). 

Hem de lamentar que el recurs sobre l’Espai Barça, a les Corts, finalment va ser 
resolt amb una sentència desfavorable per als nostres interessos.

També volem destacar que la Favb continua present a la Xarxa de Prevenció i Con-
vivència, que ha de servir per iniciar un treball col·laboratiu de ciutat cap a la preven-
ció dels riscos associats a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) entre infants, adolescents i joves.

El dret a l’habitatge
L’habitatge és una de les necessitats socials més importants, essencial per poder 

desenvolupar una vida digna. El seu accés hauria d’estar garantit en qualsevol país 
desenvolupat, tal i com reconeixen les principals cartes de drets. A més de procurar 
l’accés de tota la població a un habitatge, aquest hauria de tenir unes condicions ade-
quades per poder viure-hi dignament. Per a moltes persones, però, el cost de l’habi-
tatge és un problema molt rellevant, ja que han de destinar a aquesta despesa una 
part important dels seus recursos. A Espanya, un de cada cinc ciutadans gasta en ha-
bitatge més del 30% de la seva renda.

El preu de l’habitatge es va incrementar fortament a Espanya durant el període ex-
pansiu dels primers anys de segle, cosa que feia encara més difícil l’accés a aquest bé 
fonamental. L’escalada de preus només es va aturar a partir de l’any 2008, amb l’inici 
de la crisi, però la recessió va suposar també un descens de les rendes de les llars, més 
dificultat per fer front als deutes contrets i un augment dels casos de famílies desno-
nades per no poder pagar el lloguer o la hipoteca.
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La incidència més gran d’alguns dels problemes descrits pot vincular-se a la de-
bilitat de les polítiques públiques d’habitatge a Espanya. Entre altres mesures d’inter-
venció pública respecte a l’accés a l’habitatge, la despesa en ajuts directes a Espanya 
és considerablement inferior a la de la Unió Europea (UE) i, a més, a diferència del que 
va succeir en la majoria dels països europeus, va disminuir durant la crisi.

La sobrecàrrega de les despeses d’habitatge a les llars espanyoles que viuen en 
règim de lloguer és una de les més grans de la UE, tot i la reducció dels preus després 
de l’esclat de la bombolla immobiliària.

Assessorament en matèria de habitatge
Per aquest motiu, des de la Favb s’ha seguit prioritzant l‘assessorament en matèria 

d’habitatge, posant especial èmfasi en les associacions veïnals (AV) de cada barri, ja 
que considerem que el millor suport és el que proporcionen les persones que estan 
a prop del veïnat, tant des d’un punt de vista emocional com d’acompanyament als 
diferents tràmits que s’hagin de realitzar.

D’altra banda, i conjuntament amb altres col·lectius, la Favb ha estat treballant 
en el document anomenat “Pacte per la Habitatge”, en el qual es fan propostes per 
avançar en polítiques d’habitatge des d’una perspectiva més estructural. En l’apartat 
d’habitatge d’aquesta memòria explicitem aquest treball.

Amb la finalitat de donar un pas més en l’atenció al veïnat, la Favb ha subscrit un 
conveni amb la Clínica de l’Habitatge, que és el servei de consultes promogut per la 
Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial, que forma part del projec-
te “Dret al Dret”, de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. La Clínica està 
integrada per professorat de dret privat, entitats socials, voluntaris i estudiants dels 
últims cursos dels estudis de Dret. No són advocats en exercici, sinó persones amb 
formació jurídica i financera, que comparteixen una voluntat de servei des de l’àmbit 
acadèmic.

Durant l’any la Favb ha redirigit a aquest servei 23 casos, dels quals un 80% s’han 
resolt satisfactòriament. Les consultes més freqüents han estat les relacionades amb 
el tema dels lloguers, en relació amb devolucions de fiança i problemes per falta 
d’atenció dels propietaris en el manteniment de l’habitatge, així com temes relacio-
nats amb procediments de desnonament per falta de pagament de la renda o finalit-
zació del termini.
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L’ordenança de terrasses i l’espai públic
L’espai públic és un indicador que defineix la qualitat de vida de les ciutats i els 

drets de ciutadania. Les administracions l’han de gestionar preservant-lo com a dret 
col·lectiu. La seva privatització, si no està degudament regulada, pot ser un greu fac-
tor de desequilibri social.

És el cas de l’ocupació de l’espai públic per les terrasses de la restauració. La ins-
tal·lació per part dels establiments d’un major nombre de taules i cadires a la ciutat ha 
generat una sobreocupació i una degradació de l’espai públic. Una ordenança no pot 
obviar els les conseqüències d’aquest creixement indiscriminat, i ha de regular l’equi-
libri en l’ús de l’espai per garantir el dret ciutadà a gaudir d’un espai públic de qualitat.

Durant més de dos anys, entitats veïnals i de persones amb discapacitat hem es-
tat treballant conjuntament per fer front al que considerem un retrocés en els drets: 
tant en l’àmbit de l’accessibilitat i la mobilitat, com en el mediambiental i en el dret al 
descans. Des de l’inici, des d’aquests col·lectius s’ha defensat que no es tractava d’un 
debat sobre “terrasses sí o no”, sinó sobre l’ús equitatiu de l’espai i el respecte pels 
drets fonamentals de milers de vianants.

La manca de regulació en matèria de llicències de terrasses incompleix més de 
cinc normes de diferents nivells. La modificació de l’ordenança aprovada està tan 
plena d’excepcions als seus mateixos criteris generals que resulta arbitrària i deixa la 
ciutadania a mercè de l’aplicació específica que el Gremi de Restauració vulgui aplicar 
en cada cas, com ja s’està veient a diferents ordenacions concretes, per exemple al 
passeig Joan de Borbó. Això es tradueix en més capacitat del sector privat per explo-
tar lliurament (per menys de mig euro al dia) un bé comú escàs i cada dia més priva-
titzat. En aquest sentit, cal recordar que la modificació de la normativa suprimeix la 
figura de les ordenacions singulars, que eren zones d’especial protecció, eliminat així 
el resultat dels processos de participació veïnal associats.

Entre aquests col·lectius amb els quals hem treballat s’hi troben l’Assemblea de 
Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), Fem Sant Antoni, ECOM, Carrers per a To-
thom, i les AV del Gòtic, Alerta Poble-sec, Maragall, Horta, Poblenou, Esquerra i Dreta 
de l’Eixample o Sagrada Família, per citar algunes.

Assessorament en matèria de terrasses
Aquest treball es va traduir en la presentació de la Iniciativa Ciutadana de Modi-

ficació de l’Ordenança de Terrasses i, posteriorment, en la presentació d’un recurs 
contenciós, que se segueix tramitant actualment.

A part de la Favb, entre els participants es troben les associacions veïnals Aler-
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ta Poble-Sec, Besòs, Cadena Estrelles Altes, Casc Antic, Centre Social de Sants, Clot-
Camp de l’Arpa, Dreta de l’Eixample, Triangle de Sants, Esquerra de l’Eixample, Font 
de la Guatlla, Fort Pienc, Gòtic, Horta, Joan Maragall del Guinardó, la Sagrera, l’Òstia, 
Maresme Barcelona, Poble-sec, Poblenou, Sagrada Família, Sant Andreu de Palomar, 
Sant Antoni, Sant Ramon Nonat, Torre Llobeta i Vilpicina i Vila de Gràcia, i les entitats 
Salvem el Turó, Egara, Veïns per la Independència i Sant Cugat Centre.

També entitats com l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), l’ABDT, 
ATTAC Catalunya, Barceloneta diu Prou, Carrers per a Tothom, Ciutat Vella no està en 
venda, Col·lectiu intermitent de Sant Pere i Santa Caterina, Consell d’Associacions de 
Barcelona (CAB), Ens Plantem Poblenou, Federació ECOM, Fem Plaça, Fem Sant Anto-
ni, Grup de Treball de Fem Rambla, Plataforma Som Paral·lel, Resistim al Gòtic, Salvem 
les Drassanes, SOS Carrer Enric Granados, SOS Rambla o 500x20 per un Lloguer Públic 
i Assequible.

Dos procediments contenciosos administratius anteriors varen finalitzar en 
sentència amb una estimació parcial

 � El recurs ordinari número 222/2018-M davant la Sala del contenciós adminis-
tratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya secció tercera, en el qual 
la Favb actuava com a recurrent contra l’Ajuntament de Barcelona, i com a 
condemnats el Gremi de Restauració i Associació Catalana d’Empreses Distri-
buïdores de Butà.

 � El Recurs ordinari número 245/18-C davant la Sala del contenciós administra-
tiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya secció tercera, on l’entitat 
ECOM actuava com a recurrent.

Aquesta demanda és fruit de la col·laboració de les entitats ECOM, Carrers per 
a Tothom, Fons de Defensa Ambiental i la Favb. També hi han col·laborat diferents 
associacions veïnals mitjançant l’aportació de la prova, molt valuosa, consistent en 
fotografies de les terrasses a cada barri.

El Tribunal Superior de Justícia va dictar sentència Nª 3.302/21 nde 6 de juliol esti-
mant en part el recurs contenciós administratiu interposat per la FEDERACIÓD’ASSO-
CIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA DECLARANT LA NUL·LITAT de l’apartat 4 
del seu article 10, del següent tenor literal: 

“4. Correspondrà a la Ponència Tècnica de Terrasses l’elaboració dels criteris inter-
pretatius, les circulars o les instruccions que resultin pertinents i coordinar l’actua-
ciódels districtes amb la voluntat de garantir el compliment de les condicions d’ac-
cessibilitat universal i de seguretat. Es donarà coneixement a la Comissió Tècnica de 
Terrasses”.

Es va presentar un Recurs de Cassació́ davant la Sala 3 A. Sec.103 del Tribunal 
Suprem, Recurs N º 7569/2021 pels motius de vulneració del procediment de parti-
cipació dels ciutadans en aquest i per la vulneració dels drets de les condicions bàsi-
ques d’accessibilitat i no discriminació en l’accés i utilització del l’espai públic. També 
considerem que s’infringeix la normativa europea i estatal mediambiental, relativa al 
foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables


