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Per un moviment 
veïnal amb 
capacitat 

d’encarar el futur

A afrontar els factors de canvi 
amb un model organitzatiu 
adequat

Tant la Favb com les diferents AV 
tenen al davant problemes d'origen 
divers. Tant interns, fonamentalment 
el relleu generacional de les nostres 
entitats i l'encaix amb altres movi-
ments i entitats, com externs. En 
aquest cas parlem dels problemes 
que plantegen les transformacions 
econòmiques i socials en marxa i que 
es reflecteixen, per exemple, en no-
ves problemàtiques en l'ús de l'espai 
urbà, barris amb més diversitat o la 
necessitat de fer front a les desigual-
tats i els problemes ecològics (conta-
minacions, canvi climàtic).

Per afrontar-ho ens plantegem:
• La realització d'un procés de 

reflexió estratègica sobre el paper 
de la Favb i de les AV, sobre com 
podem organitzar-nos per perme-
tre tant la renovació generacional 
com les respostes als problemes.

La reflexió sobre com portem 
a terme les nostres activitats 
per adaptar-les al màxim als 
requeriments d’un marc comunitari 
canviant és continua. Com ens 
podem apropar a nous sectors, quines 
eines comunicatives utilitzem o com 
afrontem les diferències de gènere, 
són les preguntes habituals a l‘hora 
de realitzar qualsevol activitat del 
nostre programa. No obstant, cal 
que ens aturem per reflexionar sobre 
el moment veïnal, en quin punt es 
troba i quina visió estratègica ha 
d’encaminar el seu futur. Per a la 
Favb, aquest és un dels grans reptes 
que tenim. Des de fa dos anys 
realitzem en el mes de juliol, quan 
les urgències veïnals baixen una 
mica, una junta extraordinària per fer 
aquesta reflexió. Són unes sessions de 
junta ampliada oberta a les persones 
que més han participat durant l’any. 
Aquest any però també vam aprofitar 
la parada de les festes de Nadal  per 
concretar aquesta reflexió i així en la 
reunió extraordinària de la junta del 2 
de gener va sorgir la necessitat de fer 
una diagnosi que es va materialitzar 
l’abril de 2019 en l’estudi “La 
persistència del moviment veïnal”, 
de 93 pàgines. En les primeres 
d’elles tractem un seguit de temes 
que per la seva importància citem a 
continuació:

 � Les AV, patrimoni humà i social 
de primer ordre a la ciutat.

 � El perquè de la diversitat del mo-
viment veïnal.

 � Els barris són els primers esglaons 
de la societat.

 � El voluntariat, el seu valor i les se-
ves limitacions.

 � El valor del paper de les AV i el 
seu retorn social.

 � Un futur inquietant sense uns ba-
rris forts...

 � ... i sense unes AV fortes.
 � Les bones pràctiques associatives.
 � Plans de comunicació.
 � Capacitació jurídica.
 � El treball en xarxa.
 � Assessorament veïnal.
 � La qualitat de la participació.

La resta del document són dades 
i gràfiques sobre la situació de les 
AV federades, la relació amb la 
resta del món associatiu, el Pla de 
Treball, els diversos projectes en 
marxa i documents generats. Gran 
part d’aquest document va servir per 
bastir el projecte assumit per aquest 
conveni així com per prendre la 
decisió de crear l’Escola Veïnal de la 
Favb. El document el trobareu aquí. 

En la sessió de debat estratègic 
de juliol del 2018 es van elaborar 
diversos documents de treball (buscar 
document de conclusions) i a nivell 
concret, es va establir:

 � Activar l’article 26 dels estatuts de 
la Favb, que preveu que pugui ha-
ver un vocal de la junta escollit 
per les coordinadores de les AV 
de cada districte. Es va informar 
d’aquesta possibilitat en la ronda 
de reunions que la junta va acti-
var a cada districte amb totes les 
AV federades (veure ordre del dia 
adjunt).

 � Realitzar periòdicament les reu-
nions ordinàries de junta de la 
Favb en les seus de les AV enlloc 
de fer-les al local de la Favb. La 
voluntat és apropar la reflexió de 
ciutat a les dinàmiques de barri. 
D’aquesta manera, la junta de la 
Favb del dia 30 d’octubre del 2019 
es va realitzar al local de l’AV de 
Sagrada Família, i la del 10 de fe-
brer es va fer a la seu de l’AV del 
Clot.

 � Activar la plataforma on-line 
Participa-Favb per poder esten-
dre les discussions de la Favb en tot 
l’àmbit de les AV. Concretament, 
enriquir la reflexió col·lectiva so-
bre els documents de l’assemblea 
anual, donat que el marge de dis-
cussió col·lectiva sobre el Pla de 
Treball -que és el document més 
estratègic que es dona en el for-
mat legal el dia de l’assemblea-, 
és massa concís. En aquest sentit, 
s’aprova pujar el Pla de Treball 
a aquesta plataforma amb prou 
temps perquè pugui ser discutit de 
manera col·laborativa.
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Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020
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• Posada en marxa d'una Escola 
Veïnal que ajudi a aquesta forma-
ció i reflexió.

Organitzar l'Escola Veïnal

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Posar en peu l'Escola Veïnal ha 
estat una de les fites marcades en 
el conveni més importants del 2019. 
Hem pogut establir criteris, donar-li 
estructura i publicitar-la. 

Com assenyalàvem anteriorment, 
la necessitat de dotar-nos de l’Escola 
obeeix a una reflexió estratègica de la 
Favb i, per establir la seva orientació 
concreta, va contribuir molt la 
diagnosi que fèiem en el document 
“Persistència del moviment veïnal”. 
La seva execució ha estat a càrrec 
d’un grup impulsor format per 
tècnics de la Favb, membres de la 
junta i persones relacionades amb el 
moviment veïnal.

En l’àmbit comunicatiu hem fet:

a - Logo corporatiu.

b - Tríptic explicatiu.

c - Web: bànner en la pàgina 
principal de la web de la Favb 
que enllaça a un apartat dedicat 
específicament a l'Escola Veïnal: 
www.favb.cat.

d - Hem creat a l’eina on-line 
Participa-Favb un espai per informar 
sobre les activitats de l’Escola Veïnal: 
https://participa.favb.cat/assemblees/
EscolaFAVB

El dimecres 5 de juny vam 
realitzar la presentació pública de 
l'Escola Veïnal. Es va passar el 

documental "Orgull de barri" per 
obrir la discussió sobre la situació del 
moviment veïnal.

 Les activitats que ha fet l’Escola 
Veïnal són aquestes:

 � (19/06/2019). Xerrada “Davant 
l'emergència climàtica: Què és el 
moviment internacional Rebel.
lió o Extinció?”. Impartida per 
Àlex Guillamón, membre d'aquest 
col·lectiu, amb el suport d'una pre-
sentació feta per a l'ocasió.

 � 22/10/2019 Xerrada “On acaba la 
ciutat” sobre la Barcelona metropo-
litana. Impartida per Salvador Milà 
(director de Presidència i de l'Àrea 
de Medi Ambient de l'AMB).
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Presentació de l'Escola Veïnal
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• Posada en marxa d'una Escola 
Veïnal que ajudi a aquesta forma-
ció i reflexió.

Organitzar l'Escola Veïnal

 � 27/11/2019 Cine-fòrum “La insa-
ciable set del negoci de l'aigua” 
amb el passi del documental 
“Trileros del agua”. El debat el 
va dinamitzar en Quim Pérez del 
col·lectiu Aigua és Vida.

 � 10/10/2019 Taller sobre l'amiant. 
Impartit pel màxim expert que hi 
ha a Catalunya, en Lluís Mallart.

 � 19/11/2019. Cine-fòrum amb la 
projecció del documental “Ciutats 
vivibles des de la diversitat que les 
habita”, organitzat al barri de la 
Pau. Aquest documental va ser 
realitzat per Contrast i Entrepo-
bles.

 � Nou xerrades sobre el cotxe i la 
contaminació en els barris de 

l'Esquerra de l'Eixample, el Gui-
nardó, Sant Antoni, Dreta de 
l'Eixample, la Sagrera, Can Pegue-
ra, Prosperitat, Horta i Sagrada Fa-
mília. Es van fer amb col·laboració 
de la PTP (Promoció del Transport 
Públic) i la PQA (Plataforma per la 
Qualitat de l'Aire). (Veure més in-
formació en l'apartat de mobilitat)
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Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Xerrada "On acaba la ciutat" Debat "Ciutat i barris amb ull de dones"
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B Suport a l’enfortiment de 
les AV

Continuïtat amb les inicia-
tives ja endegades en anys anteriors 
per afavorir un moviment veïnal més 
potent, com:

• Reforçar els vincles entre 
Favb i AV amb trobades periòdi-
ques i referents clars.

Per reforçar els vincles Favb-AV, 
la junta de la Favb ha realitzat una 
ronda de reunions en cada districte 
amb les AV federades d’aquest 
territori. L’ordre del dia d’aquestes 
reunions ha estat:
1. Intercanvi d’informacions relle-

vants del districte.
2. Inseguretat.
3. Plataforma d'informació i debat 

on-line de la Favb.
4. La participació veïnal i el Regla-

ment de Participació.
5. Informacions de la Junta de la 

Favb.
6. Restriccions al cotxe a partir del 

gener (ZBE).
7. Assegurances.
8. Diversos.

Aquesta és la relació de reunions:

 � 19 setembre. Al districte d'Horta-
Guinardó. Lloc:. Local AV Joan 
Maragall del Guinardó (Bisbal 40, 
prop de la plaça Nen de la Rutlla). 
AV assistents: Font d’en Fargues, 
Font del Gos, Horta, Joan Mara-
gall del Guinardó, la Taxonera, 
Plataforma de Can Baró, Sant Ge-
nís dels Agudells.

 � 17 de setembre. Al districte de les 

Corts. Lloc: Centre Cívic Pere IV 
(AV les Corts). AV assistents: les 
Corts, Avinguda de Xile, Camp 
Nou, Zona Universitària, Megía 
Lequerica, Coordinadora d’AV, les 
Corts Sud, Pedralbes, Sant Ramon 
Nonat, Racó de les Corts.

 �  10 d’octubre. Al districte de Sant 
Martí: Lloc: local d’AV la Pau. AV 
assistents: el Poblenou, Sant Martí 
de Provençals, Front Marítim, Bac 
de Roda, Clot-Camp de l’Arpa, la 
Pau, la Palmera, Maresme, Verne-
da Alta.

 � 7 d’octubre. Al districte de Sants-
Montjuïc. Lloc: local AV Hosta-

francs (Callao, 9). AV assistents: 
Alerta Poble Sec, Centre Social de 
Sants, Hostafrancs, la Satalia.

 � 8 d’octubre. Al districte de 
l’Eixample. Lloc: Casa Elizalde 
Sala T3 (València 302). AV assis-
tents: Dreta de l’Eixample, Fort 
Pienc, Sagrada Família, Sant An-
toni, Esquerra de l’Eixample.

 � 3 d’octubre. Al districte de Ciutat 

Vella. Lloc: Local de la Favb. AV 
assistents: Xarxa Veïnal del Raval, 
Raval, Barceloneta, Casc Antic, 
Gòtic.

 � 8 d’octubre. Al districte de Sant 
Andreu. Lloc: local AV Sant An-
dreu del Palomar. AV assistents: la 
Sagrera, Sant Andreu del Palomar, 
Sant Andreu Nord, Trinitat Vella.

 � 24 d'octubre. Al districte de Grà-
cia. Lloc: La Violeta. AV assis-
tents: Vila de Gràcia, passeig de 
Sant Joan,  Park Güell-La Salut-
Sanllehy

 � 23 de novembre. Al districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. Lloc: local 

de l’AV Tres Torres (Rafael Batlle 
16). AV assistents: les Planes, Mas 
Guimbau-Can Castellví, Sarrià, 
Santa Maria de Vallvidrera, Tres 
Torres.

 � La reunió del districte de Nou Ba-
rris, convocada a l'Arxiu Històric 
de Roquetes-Nou Barris (Espai 
Via Favència 288A) es va haver 
d'anul·lar a darrera hora davant 
d'una urgència imprevista.
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Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Reunió  AVV  Disctricte d'Horta Guinardó

Reunió  AVV  Disctricte Sants - Montjuïc Reunió  AVV  Disctricte Sant Martí

Reunió  AVV  Disctricte de Les Corts
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• Facilitar que totes les AV es-
tiguin en condicions de complir el 
Codi Ètic.

• Reforçar la creació d'entitats 
als barris amb menys organitza-
ció.

• Treballar amb les adminis-
tracions perquè totes les AV tin-
guin unes condicions materials 
adequades (especialment, locals o 
seus).

• Seguir creant eines de su-
port per millorar el funcionament 
de les AV, en especial en matèria 
de comptabilitat i assegurances.

Des que es va instaurar el Codi 
Ètic de les associacions, la Favb ha 
estat pro-activa per tal que les seves 
entitats assumeixin aquests postulats. 
De fet, va canviar els estatuts l’any 
2016 per garantir el compliment de les 
bones pràctiques. Hem de constatar, 
però, que no són moltes les AV que 
actualment tenen signat el Còdi Ètic 
que promou el CAB i Torre Jussana, 
en concret 17. I moltes d’elles s’han 
vist motivades formalment a signar-
lo per l’exigència de l’Ajuntament 
per accedir a la gestió d’un 

equipament. Però més enllà d’aquesta 
formalitat, la Favb està compromesa 
en potenciar les bones pràctiques 
de les AV. En aquest sentit, hem 
aprofitat el programa de suport a la 
gestió econòmica de les associacions 
(subvenció d’ESS atorgada al CAB 
amb la participació de la Favb 
“Millorar la gestió econòmica per 
enfortir la riquesa associativa”) per 
apropar-nos a les AV que necessiten 
aquest suport i ajudar-les a millorar 
el seu funcionament intern. 15 AV 
han assumit el programa del CAB 

gràcies al qual hem estat presents en 
39 reunions i 6 jornades de treball a 
les diferents juntes directives.

Paral·lelament, des de la junta de 
la Favb hem acompanyat el procés 
de renovació de la històrica AV del 
Carmel a través d’un procés molt 
complicat, amb sectors enfrontats 
entre ells. La junta de la Favb hi ha 
mantingut diverses reunions, així 
com la nostra advocada. Membres de 
la junta de la Favb van assistir com 
a observadors a la seva assemblea 
anual.
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Durant aquest curs la Favb ha 
tingut una política activa respecte 
a aquells barris petits i oblidats. 
Concretament, vam potenciar la 
Plataforma Barris de Muntanya, 
integrada per les AV de Santa 
Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, 

Mont d'Orsà de Vallvidrera, Horta, 
Can Rectoret, Mas Guimbau-Can 
Castellví, Parc de la Vall d'Hebron, 
Montbau, Torre Baró, Roquetes, 
Afectacions Urbanístiques de les 
Planes, Sant Genís dels Agudells, 
Font del Mont i Font del Gos.

També per primera vegada hem 
iniciat un treball de coordinació i 
empoderament de tots els barris 
metropolitans de l’eix del riu Besòs, 
de Montcada a Sant Adrià. Més 
endavant ho expliquem amb més 
detall.

La formulació feta en el document 
“La persistència del moviment 
veïnal” fa una especial incidència en 
aquest punt i explica la diversitat de 
situacions de les AV, derivada entre 
altres coses de la inexistència en la 
política municipal de les darreres 
dècades d'un pla definit i unificat de 

suport a les AV. S’ha lliurat aquest 
document als grups municipals en 
unes reunions que hem mantingut 
prèvies a les eleccions municipals, 
però no s’ha obert formalment el 
debat.

Cal fer efectiu el que disposa 

el Reglament de Participació 
(disposició addicional sisena):

"L’Ajuntament es compromet a:

a) Elaborar un pla de suport als 
projectes associatius i comunitaris 
per al seu enfortiment social, 
econòmic i democràtic."

L’estratègia de compartir amb 
el CAB (Consell d’Associacions 
de Barcelona) el projecte “Millorar 
la gestió econòmica per enfortir la 
riquesa associativa” ha estat molt 
interessant. Per a aquest projecte el 
CAB ha obtingut una subvenció. 
Ha permès que una persona tècnica 
en economia social assessorés des 
de la Favb les AV, tot intentant 
implementar un programari de gestió 
de la cooperativa Cop de Mà. S’ha 
intervingut de manera intensa en 15 
AV en les quals s’han incentivat les 
bones pràctiques. No ens estenem 
a explicar aquí el projecte perquè 
això correspon a la memòria 
d’aquest projecte que està al marge 

d’aquest conveni. Però sens dubte, 
aquesta actuació està en la línia 
de la nostra estratègia. L’any 2020 
continuarà el projecte, però aquest 
cop serà presentat per la Favb amb la 
col·laboració del CAB. Es procurarà 
posar més l’accent en impulsar 
les dinàmiques participatives i de 
transparència que han de tenir les AV, 
deixant en segon terme el programa 
de Cop de Mà.

Per altra banda hem iniciat 
una campanya entre les AV 
perquè contractessin una pòlissa 
col·lectiva d’assegurances. Ho fem 
a través de la cooperativa social 
ARÇ, que té la primícia d’aquest 

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020
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• Reorientar les accions del 
programa Barcelona Espai de Con-
vivència (BEC) com una eina que 
reforci el paper de les AV.

C Una FAVB al servei dels 
barris i la ciutat

El darrer any ha estat intens 
en la feina de millorar l'organització 
interna i l'estat de la infraestructura. 
Hem avançat molt en la gestió comp-
table, en la comunicació i en posar 
al dia les instal·lacions. Però encara 
queda feina per fer i àmbits de millo-
ra. Som conscients que l'equip humà 
fa una gran tasca, però és insuficient 
per desenvolupar el nivell que neces-
sitem. Entre les propostes de treball 
ens fixem:

• Cerca de recursos addicio-
nals per millorar l'equip de tre-
ball.

• Posada en marxa d'una nova 
eina de gestió que faciliti el treball 
de la Junta i dels professionals.

Després de 20 anys fent el mateix 
projecte i haver actuat sobre gran part 
del territori de la ciutat, calia fer un 
replantejament de “Barri Espai de 
Convivència”. L’any 2000 el vam 
iniciar actuant al barri del Raval i 
ara hi hem tornat. La comparativa 
estructural d’aquest barri evidencia 
un transformació profunda. Ara hem 
fet una immersió a través de diverses 
dinàmiques per obtenir dades socials 
i obtenir una diagnosi del barri, amb 
la pretensió que es posin a disposició 

dels agents associatius del barri, 
amb els quals hem estat col·laborant 
intensament. Hem treballat amb el 

contacte i seguiment continuat dels 
tècnics d’Acció Comunitària de 
l’Ajuntament i, fent una valoració 
compartida, hem cregut que 
l’abast i vàlua d’aquest projecte 
ha de comportar un allargament de 
terminis.

Donada la importància del BEC i 
tal i com està considerat en el conveni, 
en fem una explicació complerta 
en l’apartat de serveis. Serveixin 
aquestes línies com a justificació 
d’aquest punt del Pla de Treball.
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tipus d’assegurances col·lectives 
d’associacions de Catalunya. La 
presentació la vàrem fer el 12 de 
desembre del 2018 i durant tot el 
curs hem fet un seguiment de les AV 
per concretar-ho. L’assegurança de 

responsabilitat civil és obligatòria 
quan una AV fa un acte públic. La 
millora econòmica que implica quan 
la contractació és col·lectiva i no 
individual és considerable. Aquesta 
fórmula posa en evidència els 

avantatges de treballar conjuntament 
i ser membres d’una federació com 
la nostra (veure butlletí intern de la 
Favb núm. 32).

La tasca ingent d’un moviment 
veïnal que pretén fer el seguiment 
de tots els reptes i problemes que 
té la nostra ciutat i alhora vetllar 
per les 109 AV federades comporta 
una tasca inabastable que desborda 
els recursos que tenim. Només el 
fet d'haver d'atendre degudament 
tots els requeriments dels espais de 
participació de l’Ajuntament, les 
més de 200 reunions que hem tingut 

amb l’administració, ja requereix un 
esforç que supera la gent voluntària 
de la junta.

Donada aquesta situació, hem 
demanat i obtingut de l'Ajuntament 
cinc subvencions ordinàries 
per ajudar a portar a terme cinc 
projectes concrets (Escola Veïnal, 
Dones enxarxades, Empoderament 
participatiu, Decidim participar - 
Participem a decidir, Contaminació 

atmosfèrica, salut i mobilitat, 
xerrades i tallers als barris). No 
obstant això, l’import d’aquestes 
subvencions representa 3,6% dels 
ingressos totals que tenim.

És evident que el problema 
continua estant sobre la taula, així 
ho hem exposat en les reunions que 
hem tingut amb l’alcaldessa i amb els 
diversos grups municipals.

L'optimització de la informació 
és fonamental per fer una gestió 
eficient. El 2018 vam entrar a formar 
part l'Associació SinergiaTIC on 
amb altres entitats del Tercer Sector 
ens hem dotat d’una eina informàtica 
(CRM) que ajuda a gestionar la relació 
amb les persones i organitzacions 

que ens envolten. D’aquesta manera 
podem obtenir un fons unificat 
per gestionar contactes, reunions, 
projectes, subvencions, agendes, 
mètode de pagaments, organització 
d’esdeveniments, etc. Durant l’any 
2019 hem estat treballant per adaptar 
aquesta eina a les necessitats de la 

Favb i hem començat a fer la migració 
de totes les dades. És un treball 
feixuc que no acabarà fins el 2020. 
S’han realitzat cinc sessions grupals 
de tutoria i la dedicació de dues hores 
setmanals d’implementació. Estem 
convençudes que, malgrat la inversió 
en temps que requereix, servirà 
perquè l'entitat surti molt beneficiada.

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020
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• Posada en marxa d'una nova 
eina de comunicació que serveixi 
tant per a la Junta com per a les 
AV.

La possibilitat de tenir una eina 
de participació on-line estil la del 
“Decidim” però per a ús intern de la 
Favb i les seves entitats federades ha 
estat un dels avenços més importants 
que hem aconseguit aquest 2019. 
Això ha estat possible gràcies a un 
conveni entre l’Ajuntament i la Favb 
que formalment va ser signat el 4 
d'abril.

Durant els primers mesos de 
l'any s'ha estat treballant per adaptar 
l’esquelet de l’aplicació a la realitat 
de la Favb, a la vegada que participant 
en la comunitat “Metadecidim”. Hem 
tingut per a tot això un tutelatge per 
part de la Fundació Ferrer i Guàrdia 
tal i com establia l’acord signat amb 
l’Ajuntament.

Durant el tercer trimestre de l’any, 
en les reunions que vam fer amb les 
AV per districtes, vam explicar a les 
associacions com funcionava l’eina 
digital i com s'havien d'inscriure.

L’aplicació és visible per a 
tothom però només les persones i 
AV inscrites hi poden participar. 
Actualment tenim 80 inscripcions, 
la majoria d’elles com AV i la resta 
corresponen a persones de les AV a 
títol individual.

Com a suport, vam sol·licitar 
una petita subvenció per poder fer 
el manteniment d’aquest espai. El 
trobareu a: https://participa.favb.cat/ 

A final d'octubre ja estava 
plenament operatiu, i ens ha permès:

 � Visualitzar les activitats de les 
comissions de la Favb: medi am-
bient, salut, amiant, seguretat, do-
nes, educació i habitatge, així com 
les tasques de l’Escola Veïnal. En 
aquests espais hi ha les convoca-
tòries de reunions, amb l'ordre del 
dia i actes si s’escau. I també són 
un repositori dels documents i ma-

terial d’aquestes comissions.

 � Generar documents col·laboratius 
que, a partir d’una proposta, es 
poden enriquir o esmenar per les 
persones o AV inscrites a Parti-
cipa.Favb. Així ho hem fet amb 
el document “Com utilitzar el 
Reglament de Participació de 
l'Ajuntament de Barcelona” (do-
cument que hem pogut elaborar 
gràcies a una de les cinc petites 
subvencions que anteriorment in-
dicàvem) i posteriorment, al gener 
del 2020, amb el Pla de Treball de 

la Favb que s’ha d’aprovar en as-
semblea, seguint l'orientació estra-
tègica que hem indicat en pàgines 
anteriors.

 � És una finestra participativa ober-
ta als esdeveniment organitzats 
per la Favb. Per exemple, trobareu 
tota la informació del Fòrum Veï-
nal sobre Seguretat i Convivència 
que vam organitzar al CCCB el 12 
de desembre. I també hi trobareu la 
Jornada Veïnal sobre l’Eix Besòs 
o la convocatòria de l’Assemblea 
anual de la Favb (però això ja co-
rrespon al febrer del 2020).

Com a avaluació, hem d'assenyalar 
que estem súper satisfetes de tenir 
aquest espai on-line per la seva gran 
utilitat. Fins ara, les convocatòries es 
feien per correu, i si posteriorment 
volies saber-ne detalls, havies de 
buscar-les en els mails rebuts. Ara, 
totes les activitats públiques de 
la Favb es troben aquí amb tota 
la informació disponible. Estem 
aconseguint que sigui un espai de 
referència per als activistes de les AV.

Alhora és un espai que visualitza el 
gran dinamisme que genera la Favb. 
És per això que hem creat un espai en 
la web de la Favb, secció “Participa”, 
on hi ha l’accés a aquesta plataforma 
i on es donen les instruccions per 
participar-hi.
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Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Reunió  Metadecidim
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• Enfortir el treball de les voca-
lies existents i seguir treballant per 
crear una nova vocalia de Drets So-
cials.

Les vocalies -o comissions- 
existents a la Favb són actualment 
les que exposem a continuació. (les 
seves activitats estan en l'apartat 
corresponent de la memòria):

 � Comissió de Salut. És la més ve-
terana de la Favb. Agrupa nombro-
ses AV i té un funcionament molt 
estable, amb una reunió plenària 
al mes. Ha canviat el nom (abans 
es deia comissió de Sanitat), pen-
sant que la nostra visió ha d’anar 
més enllà del sistema sanitari, es-
pecialment per dedicar atenció a 
les problemàtiques de les persones 
grans i el medi ambient. Aquest 
any ha treballat intensament en 
el seguiment de les residències de 
gent gran i en el paper dels Con-
sells de Salut.+ info

 � Comissió d’habitatge

A les convocatòries hi 
assisteixen una mitjana de 10/15 
barris i hi estan vinculades 20 
AV. Enguany les convocatòries 
generals han estat irregulars en el 
temps però el treball s’ha garantit a 
través d’un grup motor més reduït 

amb la participació de l’advocada 
de la Favb. La principal tasca 
escomesa ha estat l’elaboració del 
document “Mesures ineludibles 
pel dret a l’habitatge” en el qual es 
proposa un pla de xoc per afrontar 
l’emergència habitacional. Aquest 
document es va presentar en roda 
de premsa el 28 de febrer de 2019. 

Per obtenir la seva implementació 
ens vam reunir amb la regidora 
d’Habitatge, Lucía Martín, i 
actualment s’està discutint en el 
marc del Consell de Ciutat. + info

 � Comissió d’educació. 

La comissió d’educació neix 

amb la voluntat de vetllar tant pels 
equipaments educatius (inclosa la 
reivindicació de futurs centres), 
com per les necessitats socials i 
la lluita contra la pobresa infantil. 
A la vegada, intentem fer difusió 
de totes les visions i debats que 
es porten a terme sobre diferents 
temes de l’entorn educatiu. +info

 � Comissió de dones

No hem sabut traduir l’impuls 
del Fòrum Veïnal de Dones del 
2017 per dinamitzar aquesta 
comissió. Malgrat això, s’ha 
participar en diversos espais, entre 
ells en la participació en el 8 de 
març del 2019. També s’ha creat 
l'espai web “Dones en moviment” 
per visibilitzar el treball de les 
dones en les AV, i s’han fet diverses 

entrevistes a aquestes activistes.

 � Comissió de Medi Ambient

 Aquesta comissió ha continuat 
en la bona dinàmica que té 
des dels seus inicis el juny del 
2018. És una evidència que la 
consciència creixent de les AV 
sobre l’emergència climàtica s’ha 
de treballar des dels barris, però 
depassa àmpliament aquest àmbit i 
per aquest motiu la comissió cobra 
tot el sentit. Una de les dificultats 
de treball era que existien diverses 
línies d’actuació sectorial (amiant, 
contaminació electromagnètica, 
residus, contaminació 
atmosfèrica...) que dificultaven 
un treball unificat. Per això es 
van crear dues subcomissions, 
la d’amiant i la del 5G, que 
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Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Reunió  Comissió d'Habitatge

Reunió  Comissió Medi Ambient

Reunió  Comissió contra l'amiant
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• Seguir reforçant la Junta 
amb nous membres i persones 
que col·laborin en tasques especí-
fiques.

després han agafat dinàmica 
pròpia. L’organització de les 
jornades veïnals “Contaminacions 
ocultades” durant els mesos de 
març i abril va ser un gran encert 
per possibilitar el treball conjunt de 
tota la comissió. L’èxit d’aquestes 
jornades requereix una explicació 
ampliada en el punt corresponent 
(pàgina 61).

 � Comissió contra l’amiant.

Com dèiem anteriorment, 
aquesta comissió neix de la de 
Medi Ambient. Des de la seva 
creació ha tingut una participació 
molt intensa al calor dels 
diversos conflictes que hi ha a 

la ciutat (Mercat de l’Abaceria, 
veïns del cinema Urgell, escoles 
amb amiant, amiant al barri de 
Maresme i del Turó, Metro…). 
Hi compta amb la presència de 
professionals de primer ordre 
en el sector. El treball de la 
Comissió ha permès la signatura 
personalitzada de 80 AV de 
Barcelona per avalar un escrit de 
demandes sobre aquesta temàtica 
a l’Ajuntament i una altra a la 
Generalitat. Poques vegades en la 
història de la Favb tantes AV han 
signat un document. +info

 � Comissió d’Urbanisme. 

La creació formal d’aquesta 

comissió és una assignatura 
pendent. Vam fer una convocatòria 
per veure si la posàvem en marxa, 
però no va funcionar. La idea 
és donar continuïtat a la Taula 
d’Urbanisme que va crear la Favb 
ara fa tres anys. No obstant això, 
a la Favb existeix un grup de 
treball d’urbanisme amb membres 
de la junta i altres persones 
col·laboradores que ha treballat 
intensament en fer un seguiment 
de conflictes urbanístics com el 
PDU, el 22@, el Pla de Barris, els 
barris de muntanya i darrerament, 
la preparació de les jornada de 
l’Eix Besòs.
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L'any 2019 la Junta de la Favb 
ha estat formada per 14 persones. La 
meitat dels càrrecs van ser ratificats 
en l’assemblea anual, tal i com 
estableixen els estatuts. Aquests 
anys s'han incorporat a la junta dues 
dones més, Corina Albir de l’AV de 
Sagrada Família i Eli Higueras de la 
Plataforma Can Baró. Sergi López, 
de la Dreta de l’Eixample, l’ha deixat. 
Actualment és una junta paritària.

Amb tot, la ingent feina que ha 
d’afrontar la junta -que, recordem-
ho, està formada per persones 
voluntàries i lligades a tasques de 
les seves respectives AV-, requereix 
la cerca de noves persones que 
hi vulguin col·laborar. Aquestes 
persones “col·laboradores” tenen 
la característica de ser expertes en 
la seva temàtica i d'estar lligades al 
moviment veïnal, però no disposen 
del grau de compromís que requereix 

formar part la junta de manera formal. 
Com a contrapartida, estan obligades 
a seguir els criteris aprovats per la 
junta, que ha de tenir en consideració 
les seves opinions, però sense disposar 
del dret a vot en no ser membres 
escollits per l’assemblea general. 
Durant aquest any s’hi han implicat 
diverses persones col·laboradores en 
l’àmbit de turisme, educació, gent 
gran i urbanisme.Actiu segons 

el previst
En 

funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

47 Assemblea de la Favb
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• Seguir consolidant les xar-
xes de cooperació amb altres enti-
tats i moviments.

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

El treball en xarxa és una de les 
característiques intrínseques de la 
Favb. Com a criteri, se supedita la 
imatge pròpia al treball col·lectiu. 
Donada la importància que li donem, 
a la web de la Favb hi ha un apartat 
específic, “Xarxa”, on trobem les 
entitats i organitzacions de les 
que formem part activa o amb qui 
col·laborem.

La Favb forma part de la Confavc 
i de la CEAV (Confederación Estatal 
de Associaciones Vecinales), en les 
quals ha participat activament durant 
aquest any.

També forma part de les juntes 
del CAB (Consell d’Associacions de 
Barcelona) i de la Mutualitat veïnal 
Sinera.

Més enllà d’aquestes implicacions 
orgàniques, durant l'any 2019 la 
Favb ha desenvolupat projectes 
conjuntament amb:

 � PTP (Associació per a la Promoció 
del Transport Públic).

 � Fundació ECOM.

 � Aigua és Vida.

 � Plataforma per la Qualitat de 
l’Aire.

 � Plataforma SOS Gent Gran-Viure 

amb dignitat.

 � Solucions Habitat.

 � Barcelona no està en venda.

 � Jubilats de Macosa-Alston afectats 
per l’amiant.

 � Fundació Apip-Acam.

 � Enginyeria sense fronteres.

 � Plataforma contra el 5G.

 � Associació Entrepobles.

 � Comissió promotora de Renda Ga-
rantida Ciutadana.

 � APE (Aliança contra la Pobresa 
Energètica).

 � Extinció o rebel·lió

Aquestes dos darrers col·lectius 
desenvolupen gran part de les seves 
activitats al local de la Favb. També 
s’hi reuneix la xarxa de marees.

La Favb ha format part del 
grup promotor de la campanya 
per aconseguir la reserva del 30% 
d'habitatge protegit en noves 
construccions i grans rehabilitacions. 
Aquest grup està format per 
l’Observatori Desc, el Sindicat de 
Llogaters, l’ABTS (ara ABDT) i la 
PAH-BCN.

Amb altres entitats com la 
FAPAC, CCOO, Arrels, Aire Net, 
etc. hem tingut diverses reunions de 
treball per diversos temes.

A tall d’exemple de col·laboració, 
amb les entitats ABTS, Aigua és Vida, 
Aliança contra la Pobresa Energètica, 
PAH, Sindicat de Llogateres i la 
Xarxa per la Sobirania Energètica 
vam realitzar l'11 de juny al local de 
la Favb una roda de premsa per parlar 
de les demandes dels moviments 
socials davant el nou govern de 
Barcelona.

La Favb ha donat suport a 
múltiples campanyes iniciades per 
altres entitats, com per exemple SOS 
Racisme, Unitat contra el feixisme i 

el racisme, Ca la Dona, Ecologistes 
en Acció, etc.

L’any 2019 hem arribar a un acord 
de col·laboració amb el Centre Irídia 
(https://www.favb.cat/treball-en-
xarxa/ir%C3%ADdia) i hem entrat a 
formar part de COOP57.

A nivell professional, treballem 
amb les cooperatives Cop de Mà, 
Cooperativa ARÇ i Sinergies 
CRM, totes elles de la XES (Xarxa 
d’Economia Solidària).

Roda de premsa amb representants del Sindicat de Llogateres, PAH Barcelona, Favb, Aliança contra la Pobresa Energètica, 
Aigua és Vida i Xarxa per la Sobirania Energètica . Demandes socials davant el nou govern municipal.
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• Mantenir una presència acti-
va en els espais de participació de 
la ciutat.
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Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

La nostra intenció ha estat 
ser presents en tots els espais 
participatius a què l’Ajuntament 
ens convoca, però sovint ens sentim 
desbordats. Si valorem que no podem 
participar amb una mínima qualitat 
(poder aportar i fer un retorn, encara 
que sigui mínim), desestimem d'anar-
hi. Moltes vegades la persona de la 
nostra entitat que assisteix a aquests 
espais de participació de ciutat és la 
única persona que és voluntària i no 
cobra per ser-hi. Tot i així, l’any 2019 
hem participat en:

 � Acord ciutadà per a una Barce-
lona inclusiva (presència en la 
Permanent).

 � Taula de Contractació Pública.

 � Consell Assessor per al Suport 
Municipal d’Inclusió.

 � Pacte per la Mobilitat.

 � Consell de Ciutat.

 � La Favb està representada en la 
permanent del Consell de Ciu-
tat. Hem participat en els grups 
de treball:

 � Comissió de Desigualtats.

 � Comissió de seguiment del 
pressupost municipal.

 � Comissió d’Habitatge.

 � Noves normes de Participa-
ció Ciutadana.

 � Hem representat la Permanent 
en el Plenari del Consell de Be-
nestar Social.

 � Consell d’Administració de 
Parcs i Jardins.

 � Pacte del Temps.

 � Consell de Dones.

 � Consell d’Immigració.

 � Consell Turisme Ciutat. Plenari 
i Permanent (tenim la vicepresi-
dència del Consell).

 � Taula per l’Emergència Climàti-
ca.

 � Consell d’Habitatge Social:

 � Grup de treball de rehabi-
litació.

 � Taula d’Habitatge Coope-
ratiu.

 � Grup de treball d’expulsió 
de veïns.

 � Consell Municipal de Benestar 
Social:

 � Hem representat la Perma-
nent en el Plenari del Con-
sell de Benestar Social.

 � Jornada d'habitatge.

 � Igualtat d'oportunitats en 
la infància.

 � Consell de Prevenció i Seguretat 
de Barcelona.

 � Consell ciutadà per la sostenibi-
litat.

 � Consell Escolar Municipal. Co-
missió Escola Inclusiva.

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

 � Consell assessor del Pla de Bar-
ris.

 � Jurat en els Premis Montserrat 
Roig 2018.

 � Metadecidim

 � Processos participatius:

 � Repensem el 22@.

 � Pla estratègic dels espais li-
torals de la ciutat.

 � Via Laietana.

 � Pla del joc a l’espai públic.

 � PDU metropolità.

……………………………..

 � 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 Barcelona Ciu-
tat Segura. Departament 
d'Interior-Generalitat de Ca-
talunya.

A  més de tots aquests espais  
reglats, la junta de la Favb ha tingut 
múltiples reunions amb l'Ajuntament, 
algunes de manera periòdica com són 
les trobades mensuals amb l'Arquitecte 
en Cap i el responsable de participació 
d'urbanisme per fer seguiment de 
plans d'urbanisme, amb la Síndica 
de Greuges, amb les responsables 
d'Acció Comunitària... Cal destacar 
les reunions amb pràcticament totes 
les tinences d'alcaldia per abordar 
problemàtiques concretes i una reunió 
amb l'Alcaldessa i l'equip de govern 
sorgit de les darreres eleccions. el 
18 de novembre. Tenim a la vostra 
disposició un exel amb la relació de 
les més de 200 reunions que hem 
mantigut amb l'administració durant 
l'any 2019. 

Reunió Equip de Govern Municipal - Junta de la Favb
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La Favb és conscient que molts 
dels problemes que tenim tenen una 
dimensió que escapa a la ciutat. I en 
aquest sentit, volem començar a tre-
ballar en:

• Participar en iniciatives que 
permetin generar un moviment 
veïnal a escala metropolitana.

• Establir relacions amb el mo-
viment veïnal de la resta de l'Estat, 
en especial amb el de grans ciutats 
que viuen situacions semblants a 
la nostra i amb qui compartim ex-
periències i iniciatives.

La visió metropolitana és cabdal 
per afrontar els problemes d’aquest 
territori. Per agafar consciència 
d’aquesta dimensió, l’Escola Veïnal 
de la Favb va organitzar un debat el 
22 d’octubre amb el títol “On acaba 
la ciutat”, en el qual va participar 
Salvador Milà, director d'Àrea en 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB).

Hem treballat internament 
el PDU, cosa que ens permetrà 
presentar al·legacions a principi 
de 2020. També hem participat en 
diverses sessions participatives.

Hem treballat intensament per 
articular la relació del moviment 
veïnal dels municipis de l’Eix 
Besòs, amb reunions amb les AV de 
Badalona, Santa Coloma, Montcada 
i Reixac i les AV dels barris de 
Barcelona dels voltants del riu. En 
aquesta dinàmica, vam organitzar 
una ruta veïnal i crítica el 15 de 

desembre per tots aquests barris amb 
un autobús que ens va oferir TMB.

Tot aquest treball va desembocar 
dos mesos després en l’organització 

de la “Jornada Veïnal de l’Eix-Besòs. 
Una mirada metropolitana”, que es 
va celebrar a la biblioteca Font de la 
Mina.

Pla de Treball 2019-2020                                                                      Valoració                    Memòria 2019Pla de Treball 2019-2020           

Hem posat fil a l’agulla a la 
necessitat de compartir experiències 
amb els moviments veïnals d’altres 
grans ciutats de l’Estat que tenen 
problemàtiques similars. En aquest 
sentit, hem establert una relació 
estable amb la CEAV (Confederación 
Estatal de Asociaciones Vecinales), 
que es va materialitzar en una trobada 
amb la seva junta a Barcelona el mes 
de maig. Posteriorment, la presidenta 
i el vicepresident de la Favb es van 
traslladar a Madrid per assistir al “I 
Encuentro de Grandes Ciudades” 
(veure aquí la informació) del 5 
octubre i al Consell Confederal de 
la CEAV del dia següent. També 
hem participat en el “I Encuentro 
Estatal de Mujeres Vecinales”, que 
es va realitzar a Saragossa el 27 de 
gener. Arran d’aquesta convocatòria 
participem activament en la Red 
Estatal de Mujeres Vecinales.

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Trobada a Barcelona de la Junta Ceav amb la Junta de l a Favb
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Noves i velles 
línies d’acció

Gran part de la nostra tasca, de 
les AV i de la Favb, es caracteritza 
per la continuïtat i la persistència 
en reivindicar equipaments, per tei-
xir convivència als barris, perquè 
s'acompleixin els compromisos de les 
administracions i perquè els serveis 
públics funcionin. Sovint el nostre pla 
de treball pot incloure les mateixes 
reivindicacions i projectes un any da-
rrere l'altre. Perquè les coses triguen 
molt a concretar-se, i en la nostra per-
sistència està la nostra millor virtut.

Ara que començarem un nou cicle 
municipal, una tasca prioritària és:

• Revisar què ha quedat pen-
dent del PAM anterior, quins 
compromisos estan pendents de 
materialitzar-se i garantir que es 
mantinguin en el nou pla d'acció, 
sigui qui sigui que estigui coman-
dant el nou consistori.

• Preparar noves propostes al 
nou PAM de qüestions poc o mal re-
collides en els anteriors o que són 
respostes a noves situacions.

L’actual junta de la Favb, amb 
el suport de l’equip de la revista 
“Carrer”, ha fet un gran esforç per 
recollir i visibilitzar les valoracions 
de les AV respecte al compliment del 
PAM. En aquest sentit, es va fer una 
enquesta que va ser emplenada per 
un nombre molt alt d’AV federades, 

63 en concret.

L’assemblea anual de la Favb 
va dedicar la tarda del dissabte 
del 6 d’abril a compartir aquestes 
valoracions. Es van crear quatre grups 
per debatre el grau de compliment del 
PAM i, juntament amb la valoració 
de la participació amb l’Ajuntament, 

de cada grup va sorgir una relator/a 
que va exposar les conclusions als 
assistents.

La revista “Carrer” va fer un 
ampli resum de les demandes veïnals 
en el seu número 151 (pàgines 10 a 
19) https://issuu.com/revista-carrer/
docs/carrer151
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Com a conseqüència que el procés 
participatiu municipal sobre el PAM i 

el PAD no s’ha iniciat fins ben entrat 
el 2020, aquest punt no l’hem pogut 

tocar en l’any objecte d’aquesta 
memòria.

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Debats en l'Assemblea de la Favb Debats en l'Assemblea de la Favb

Debats en l'Assemblea de la Favb
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Seguint els eixos de treball apro-
vats en anteriors assemblees i 
l'experiència dels darrers anys, val la 
pena situar temes prioritaris del nos-
tre treball a la Favb i als barris.

Objectiu 1
Lluita per una societat 

igualitària, amb drets per a totes i 
tots i sense pobresa.

• Participació activa en les 
campanyes i xarxes en les quals ja 
hi som presents: defensa de la sa-
nitat pública, defensa de l'escola 
pública, defensa de les pensions, 
etc.

• Continuar les campanyes en 
defensa de la regulació dels llo-
guers i el dret a l'habitatge amb 
altres entitats amigues. Cal fer un 
seguiment del compliment de les 
fites assolides i seguir pressionant 
perquè les administracions por-
tin a terme polítiques més inclu-
sives i efectives, com la promoció 
d'habitatge públic, el control de 
l'especulació o l'impuls a la reha-
bilitació d'habitatges en mal es-
tat.

- Comissió d'Educació -
Les nostres línies de treball:

 � Lluita contra la pobresa infan-
til. Per a nosaltres, la pobresa 
infantil és el principal repte que 
té actualment l’escola catalana. 
Les administracions, les orga-
nitzacions socials i el conjunt de 
la societat l’hem d'afrontar amb 
fermesa i sensibilitat. No podem 
deixar que la pobresa continuï 
estenent-se sobre moltes famílies i 
afectant milers de nens i nenes que 
hauran de construir el futur d’un 
país que avui es més pobre, dual 
i segmentat socialment. Les reta-
llades pressupostàries han reduït 
molt la cobertura de l'alumnat en 
risc de pobresa, en diferents ajuts: 
adquisició i reutilització de llibres, 
suport educatiu, ajuts individuals 
de menjador escolar, escolaritza-
ció de 0 a 3 anys, subvencions per 
a activitats extraescolars…

En aquesta línia, la Favb ha 
engegat el Projecte contra la 
pobresa energètica a les escoles, 
amb la voluntat de detectar les 
famílies que es troben en aquesta 
situació per manca de recursos.

 � Escola Inclusiva. També treba-
llem perquè es garanteixi el dret 
d'escolarització dels alumnes amb 
NEE (Necessitats Educatives Es-
pecials) en tots els centres, públics 
i concertats, ja que actualment, el 
61% d'alumnes estan a la pública. 
L’Escola Inclusiva és el motor de 
canvi a l’escola i a la societat i im-
plica aconseguir que els alumnes 
puguin aprendre en condicions 
d’igualtat.

 � Pacte contra la segregació esco-
lar

Aquesta iniciativa arriba per fer 
front a un dels principals proble-
mes del sistema educatiu català i 
que està present de manera trans-
versal a la majoria de municipis. 
La segregació escolar és un greu 
problema social que afecta els més 
vulnerables, i encara no coneixem 
els seus efectes a llarg termini. El 
Pacte, per tant, neix com a eina per 
evitar guetos escolars i lluitar con-
tra l’exclusió, avançant cap a una 
societat més equitativa i respec-
tuosa amb els Drets dels Infants.

 � Barri Espai de Convivència 
(BeC) és una eina més, una de 
les més visibles, dels projectes de 
la Favb, que podem resumir com 
una acció diagnòstica i participa-
tiva des del moviment veïnal cap 
als barris de la ciutat. És un pro-
jecte que vol emergir des de la 
pròpia ciutadania, tenint en comp-
te tant els més joves com la gent 
gran, perquè sigui ella qui parti-
cipi directament en els processos 
d’avaluació de les problemàtiques, 
necessitats i possibles solucions 
col·lectives. La memòria d'aquest 
projecte està desenvolupada apart.

 � Altres reivindicacions:

Hem demanat al Consorci que no 
tanqui línies abans de la preinscripció 
i de conèixer la demanda real, i que 
ofereixi més places de primer d’ESO 
per cobrir, almenys, totes les places 
dels alumnes matriculats a sisè de 
primària. També la construcció 
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’educació 
infantil, primària i secundària, com 
també promoure la construcció 
d’escoles que estan actualment en 
barracots, i una calendarització del 
manteniment dels serveis dels centres 
públics.

Estem en un grup de treball 
per fer un front comú per aturar el 
“decret de menjador”, que està dins 
la normativa que pretén regular 
els contractes onerosos que liciten 
les administracions de Catalunya 
coneguda com la “Llei Aragonès”.

Formem part de la Plataforma 
Desmilitaritzem l’Educació i ens 
hem adherit a les seves campanyes.

Treballem amb les diferents 
AV per intercanviar i coordinar 
informació sobre problemàtiques 
relacionades amb l’educació, així 
com perquè estiguin representades 
als Consells Escolars.

Amb la FAPAC estem treballant el 
tema de l’amiant als centres escolars, 
per això hem promogut una enquesta 
per a tots els centres educatius que 
servirà per elaborar futures propostes.

Formem part del Consell Escolar 
Municipal de Barcelona (CEMB), 
participem en la Comissió d’Escola 
Inclusiva i som presents, a través 
de les AV federades, als Consells 
Escolars de cada Districte (CED).

Ensenyament

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020
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• Exigir la creació d'una ofici-
na municipal contra l'assetjament 
immobiliari i la creació de Taules 
d'Habitatge a tots els barris.

• Seguir promovent habitatge 
cooperatiu.

• Consolidar el treball de llui-
ta per l'habitatge i els drets socials 
als barris.

• Avaluar l'impacte del Pla de 
Barris i veure les seves potencia-
litats, elevant propostes d'acció i 
millora.
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- Comissió de Salut -
La desigualtat entre barris i el 

problema de les llistes d’espera per a 
la primera visita a l'Atenció Primària 
(AP) són part dels temes principals 
que s’han mantingut, juntament amb 
la problemàtica de les llistes d’espera 
per a la visita a l'especialista i per a 
proves diagnòstiques.

Hem presentat als responsables 
del Consorci Sanitari de Barcelona i a 
l'Ajuntament una proposta per regular 
la participació veïnal als Consells 
de Participació dels Centres d'AP, 
que ja vam anunciar l’any passat. 
En alguns centres s’intenta posar en 
funcionament aquesta participació 
sense una regulació general.

No hem aconseguit canvis en 
els Consells de Salut de Districte 
com ens vam proposar l’any passat, 
ja que ni tan sols s’han convocat a 
molts d'ells. Han fet alguna de les 

auditories dels centres Sociosanitaris 
que havíem reclamat.

Hem continuat mantenint 
reunions amb el Consorci i amb la 
Regidoria de Salut de l'Ajuntament.

Hem participat en l’elaboració 
del dossier sobre el dret a la salut del 
número 152 de la revista “Carrer” 
que es va publicar al mes de juliol 
i que, juntament amb la informació 
sobre la situació de les Residències 
Assistides del número 151 (abril), 
donen una visió dels problemes que 
tractem a la Comissió de Salut.

Hem exigit que l'assistència 
sanitària de las Residències Assistides 
de gent gran sigui gestionada pels 
equips d'Atenció Primària que 
territorialment correspongui, en lloc 
de l'empresa Mutuam.

Reivindiquem que les residències 
de gent gran siguin gestionades per ens 
públics en lloc d'empreses privades, i 
que es facin les auditories aprovades 
pel plenari de l’Ajuntament ja fa més 
d’un any. Fins ara no hem aconseguit 
que el Departament de Treball i 
Benestar Social ens concedeixi una 
entrevista per tractar el tema de les 
Residències Assistides.

Pensant que la nostra visió ha 
d’anar més enllà del sistema sanitari, 
especialment per dedicar atenció al 
problema de les persones grans i el 
medi ambient, hem fet un canvi de 
nom de la Comissió de Sanitat pel de 
Comissió de Salut

Salut

Dones i drets socials
Fer passar la política i l’activisme 

pel sedàs de la vida vol dir 
responsabilitat compartida a nivell 
individual i comunitari, així com per 
part de les institucions públiques. 
Volem una Barcelona cuidadora que 
posi totes al centre.

La presència de les dones a la 
Favb es manté, però la participació 
continua sent feble, malgrat una alta 
presència d'activistes, quantitativa i 
qualitativa, en les associacions veïnals 
dels diferents barris de Barcelona. 
Tenim un grup de whatsapp de Dones 
de la Favb que permet un intercanvi 
fluid d’informacions.  S’ha convocat 
la Comissió de Dones, però ha estat 
difícil que moltes hi assistissin.

Institucionalment, la Favb 
ha estat present en el Consell de 
Dones de l’Ajuntament, el Consell 
d’Immigració i el de Benestar Social. 
També som membres del Jurat dels 

premis de comunicació del Consell 
de Benestar Social.

La Favb ha participat en la 
trobada “Barcelona Ciutat Diversa”, 
on s’ha tractat  la problemàtica 

de l’envelliment de les persones 
estrangeres i de la promoció social 
de persones migrades més grans 
de 65 anys. Així mateix, hem estat 
presents en els diferents actes del 
25 de novembre (Dia internacional 
contra les violències masclistes), 
del 21 de gener (Dia contra el tràfic 
de persones), en la Mostra de films 
de dones i, sobretot, en el 8 de 
març. També participem a trobades 
organitzades per Ca la Dona o la 
Xarxa Feminista.

Vam ser presents a la Primera 
Trobada Veïnal de Dones a nivell 
estatal, que va tenir lloc a Saragossa 
el dissabte 26 i diumenge 27 de 
gener de 2019. La trobada sorgeix 
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• Plantejar la necessitat 
d'ampliar polítiques integrals a 
més barris, adequant-les a les se-
ves característiques i problemàti-
ques i treballant per enfortir el seu 
teixit social.

• Seguir treballant per crear 
una xarxa feminista als barris, per 
garantir que totes les iniciatives 
veïnals contemplin una perspecti-
va de gènere i que s'avanci en me-
sures d'igualtat i contra la violèn-
cia de gènere.

• Treballar en suport de políti-
ques orientades a garantir rendes 
bàsiques i polítiques efectives de 
reducció de la pobresa.

de la necessitat d'unir forces entre 
les dones que formen part de les 
associacions veïnals per conformar 
estratègies comunes i coordinar-nos 
en la lluita per la igualtat de gènere, 
promoure la participació i implantar 
la perspectiva de gènere en les 
associacions veïnals.

La desigualtat de gènere no afecta 
aspectes aïllats, com ja sabem, sinó 
tots els àmbits de la vida. Per tant, 
hem d'abordar-lo des del moviment 
associatiu dels diferents territoris, 
car és indispensable incorporar 
la perspectiva de gènere en totes 
aquelles propostes i activitats que s’hi 
duguin a terme. Així com fomentar la 

participació de les dones tant a les 
juntes de les associacions veïnals 
com en el conjunt del moviment.

Hem creat i formem part d’una 
Xarxa de Dones Veïnals, amb dos 
grups de whatsapp (estatal i a la 
ciutat de Barcelona).

Hem participat en diverses 
manifestacions pels drets de les 
persones immigrades i en contra de 
la xenofòbia i el racisme, defensant 
el dret de vot per a tothom, amb 
una preocupació especial per la 
insuficiència de recursos per atendre la 
situació dels menors no acompanyats, 
dèficit de les administracions que té 
una derivada particularment sagnant: 
la captació de nenes per part de 
xarxes d’explotació sexual.

Arran del fenomen de les 
anomenades “manades”, hem fet 
una intervenció al Consell de Dones, 
considerant l’accés sense control 
a una pornografia cada cop més 

violenta i deshumanitzadora de 
les dones, un factor que afavoreix 
aquests comportaments de grup.

El dimecres 2 d’octubre de 2019, 
al Palau Macaya, vam participar 
en la jornada de presentació del 
Pacte Mundial per a la Migració 
Segura, aprovat per l’Assemblea 
de les Nacions Unides celebrada 
a Marràqueix en 2018. Aquesta 
jornada ha estat organitzada per 
la Fundació Apip-Acam. Vàrem 
col·laborar amb Apip Acam en una 
campanya de recollida de joguines 
per a infants de mares a càrrec de 
famílies monoparentals o en situació 
de prostitució del del Raval.

Hem engegat, amb subvenció de 
la Generalitat, el projecte “Procés 
comunitari de sororitat en els barris 
del Besòs” que té com a objectiu la 
prevenció de la violència masclista 
des de la intervenció comunitària.
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Trobada Veïnal de dones a Saragossa
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Ajut alimentari
per a les persones més desfavorides

Aquest projecte va ser iniciat a 
la Favb l’any 2005, i des de 2016 
formem part del Programa Operatiu 
d'Ajuda Europea als més Desfavorits 
(FEAD), que gestiona Creu Roja 
Barcelona, mireu l'enllaç. Som 
l’entitat 365. La Favb està inscrita 
al Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials (RESES) de la 
Generalitat de Catalunya.

El nostre és un projecte solidari de 
repartiment d’aliments que té com a 
objectiu donar suport a les persones 
més desfavorides del barris en el 
seu camí de sortida de la pobresa 
i l'exclusió social. Es realitza a 
través de les associacions de veïns i 
veïnes que volen i poden fer aquest 

servei social. Actualment hi ha tres 
associacions veïnals que realitzen 
el projecte: Centre Social de Sants, 
Casc Antic i Guineueta.

Cada any es renova el conveni amb 
Creu Roja Barcelona, on s’aporta la 
documentació dels beneficiaris de les 
diferents associacions, passant tota la 
documentació -segellada i firmada-, a 
través de Serveis Socials. Igualment, 
es realitza la memòria de les activitats 
i l'econòmica.

De manera anual, Creu Roja 
realitza una inspecció dels magatzems 
de les associacions que reben els 
aliments perquè es compleixi amb 
la normativa existent. Creu Roja ha 

emès un informe correcte de totes 
elles l'any 2019.

Durant l'any s'han realitzat tres 
lliuraments d’aliments. Hem rebut 
30.589,36 quilograms, que s'han 
repartit entre 459 persones (175 
famílies), derivades de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona. Tant 
la Favb com les associacions es 
fan càrrec de totes les despeses que 
generen les gestions i distribució dels 
aliments, treballant gent remunerada 
(Favb) i voluntària (associacions) en 
totes aquestes tasques. Aquest servei 
és totalment gratuït per a les persones 
beneficiàries.
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• Convertir els Serveis Socials 
en veritables serveis comunita-
ris.

• Continuar les campanyes 
en defensa de la sanitat pública, 
amb millora d'equipaments i as-
sistència. Campanya per estendre 
la presència de la sanitat pública a 
les residències de gent gran.

• Treballar per la universalit-
zació de l'escola pública al nivell 
0-3, lluitar contra la segregació 
escolar existent a molts barris, de-
fensar la qualitat de l'escola públi-
ca i desenvolupar un sistema edu-
catiu obert als barris.
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Aquest projecte es desenvolupa 
dins de l'àmbit educatiu amb la 
col·laboració dels equips docents 
dels centres escolars de primària 
i secundària del barri del Raval. 
La seva finalitat és sensibilitzar i 
conscienciar l'alumnat al voltant dels 
drets dels infants.

L'equip de treball està format pel 
coordinador de projectes, l'equip 
tècnic de projectes de la Favb i 
l'alumnat de pràctiques de Geografia 
de la Universitat de Barcelona i de 
Sociologia i Ciències Polítiques de la 
Universitat Autònoma; de l’Institut 
Puig Castellar (IPC) i del Centre 
Universitari de Disseny (BAU).

 � 1. Fase prèvia.

En ella es realitza el cronograma 
i l'organització interna dels objectius 
a curt termini, amb una anàlisi prèvia 
històrica i social:

- Recopilació de dades sobre els 
drets dels infants i la seva vulneració 
arreu del món.

- Recerca de diferents tallers 
que es realitzen a centres educatius 
d'altres comunitats.

- Recerca d'imatges que siguin 
adients per efectuar les xerrades, 
tenint en compte la diferència 

que ha de tenir el contingut de les 
presentacions depenent de les edats 
dels infants i adolescents.

 � 2. Fase d’actuació.

En aquesta fase es realitzen 
trobades i reunions amb tècnics 
de l’administració, responsables 
d’entitats i equipaments i equips 
educatius dels centres d’ensenyament 
per determinar de quina manera 
s'organitzarà el treball general i el de 
camp. 

Es van realitzar xerrades-taller 
als centres educatius de primària i 

secundària CEIP Rubén Darío, IES 
Milà i Fontanals, CEIP Collaso i Gil 
i Escola Vedruna Raval, com també a 
l'IES Joan Salvat Papasseit del barri 
de la Barceloneta i un acte conjunt 
amb el Casal dels Infants del Raval.

L'objectiu principal de les 
xerrades és que l'alumnat prengui 
consciència que no tothom gaudeix 
dels mateixos drets i que hi ha 
llocs al món on aquests es vulneren 
sistemàticament. Però que aquestes 
desigualtats també es poden donar 
entre els barris d'una mateixa ciutat. 
És un treball de sensibilització i 
no només informatiu, en el qual es 
tracten temes com la discriminació, 
l'assetjament escolar, la violència de 
gènere o l'ús de les xarxes socials. 
Les activitats van ser rebudes amb 
molta atenció i participació.

 � 3. Anàlisi final.

A partir de la recollida del 
contingut dels debats a secundària i 
dels dibuixos realitzats pels alumnes 
dels centres de primària es va 
realitzar un anàlisi dels resultats amb 
l'obtenció de dades molt interessants.

.

Els drets dels infants 
als barris de la ciutat

Taller "La Muralla"

Taller "La Muralla"
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El projecte “Pobresa energètica 
zero: apoderament des dels barris” 
és un treball en col·laboració amb les 
entitats Enginyeria Sense Fronteres 
(ESF), Aliança contra la Pobresa 
Energètica (APE) i Federació 
d’Associacions de Veïnes i Veïns de 
Barcelona (Favb). Aquest projecte 
va néixer l’any 2019 com una prova 
pilot, fruit de la necessitat de donar 
suport als col·lectius de població més 
afectats per la pobresa energètica i la 
necessitat de visibilitzar els Punts 
d’Assessorament Energètic (PAE). El 
nexe d’unió entre les entitats passava 
per generar un treball que ajudés 
a un major coneixement i per tant, 
apoderament dels col·lectius afectats 
per poder disminuir l’abús de poder 
que estan exercint i executant les 
companyies subministradores.

Per al desenvolupament del 
projecte, van ser seleccionats els 
barris de Sant Antoni i d’Horta, com 
dos dels barris on més es concentra la 
població detectada amb un alt nivell 
de pobresa energètica i una gran 
absència de registres en els propis 
centres PAE dels barris.

La col·laboració entre les 
diferents entitats va ser clau per poder 
treballar a partir de la xarxa del teixit 
veïnal que va néixer i confluir des de 
les associacions veïnals gràcies al 
contacte de la Favb. Les formacions 
sobre el model energètic que afecta 
aquest teixit veïnal van ser impartides 
tant per l’equip d’ESF com pel 
moviment social APE i dividides en 

una sèrie de tallers treballats en els 
dos barris:

 � Taller per a entitats del Tercer Sec-
tor (29 de març): 12 persones (11 
dones i 1 home).

 � Taller a l'Espai de Conversa de 
Calàbria 66 (4 d'abril): 16 persones 
(14 dones i 2 homes).

 � Taller al Casal de Gent Gran 
d'Horta (10 de maig): 7 persones 
(3 dones i 4 homes).

 � Taller a les Escoles Griselda (16 
de maig): 9 persones (8 dones i 1 
home).

 � Taller amb entitats de Sant Antoni 
(6 de juny): 9 persones (7 dones i 
2 homes).

 � Taller al Punt7 (13 de juny): 6 per-
sones (4 dones i 2 homes).

 � Taller AV d'Horta (2 d'octubre): 8 
persones (2 dones i 6 dones).
Per a l’execució del projecte va 

ser molt efectiva i enriquidora la 
col·laboració de les entitats següents: 
AV Sant Antoni, Fundació Emmaus, 
Càritas Diocesana Barcelona, 
De Veí a Veí, Calàbria 66, Caliu 
- Espai d'Acolliment, Casal de 
Gent Gran d'Horta, Casal de Joves 

Girapells, Punt 7 - Punt InfoJove 
Horta - Guinardó, Escoles Griselda, 
Arc Mediació Ambiental. La seva 
intervenció va ajudar a visibilitzar i 
difondre el projecte per augmentar la 
detecció de pobresa energètica

Aquest projecte es va reforçar amb 
el treball paral·lel que està portant 
a terme Aliança contra la Pobresa 
Energètica (APE), en l’espai de la 
Federació d'Associacions de Veïnes 
i Veïns de Barcelona (Favb) al llarg 
de tot l’any, des que va començar la 
seva lluita al 2014. Aquest moviment 
social lluita per poder garantir l'accés 
universal als serveis bàsics d'aigua 
i energia i està format per múltiples 
organitzacions veïnals i d'altres tipus.

Aquesta organització va impulsar 
la Llei 24/2015 de mesures urgents per 
fer front a l'emergència habitacional 
i la pobresa energètica, i segueix 
reforçant-se i creixent gràcies a l’espai 
d'assessorament col·lectiu cedit per 
la Favb, en el qual s'atenen entre 40 
i 60 famílies en situació de pobresa 
energètica en assemblees quinzenals, 
s'organitzen acompanyaments i 
s'estableix una xarxa de suport mutu.
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Pobresa energètica zero: 
apoderament des dels barris

Cada dijous s'ofereix al local de la 
Favb un servei d’assessorament a les 
persones vulnerables per poder fer 
els tràmits per obtenir les ajudes de la 
Generalitat segons IRSC. Aquest és 
un servei de la Comissió Promotora 
de la Renda Garantida Ciutadana que 
va promoure aquesta ILP i ara fa el 
seguiment de la seva implementació. 
Les reunions de la Comissió també es 
fan a la Favb.

Renda garantida ciutadana

Assessorament sobre la Renda Garantida

Assemblea quinzenal de l'APE a la Favb
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Immersa com continua estant 
la nostra ciutat en una greu crisi 
de l’habitatge, des de la Comissió 
d’Habitatge de la Favb hem 
intensificat el treball al llarg d’aquest 
any, que ha estat ple d’accions, de 
propostes i d’iniciatives compartides. 

L’any 2019 vam començar fent 
seguiment de la mesura del 30%, 
organitzant el taller “Com aprovar 
el 30% al meu municipi?”, adreçat 
a entitats socials i grups d’habitatge, 
que va tenir lloc el 9 de febrer a la 
Lleialtat Santsenca. La jornada va 
comptar amb la preparació d’un kit 
#30x100aTotCatalunya, que és un 
document explicatiu del contingut 
de la norma aprovada a Barcelona, 
així com les estratègies i accions 
que poden ser útils per a la seva 
extensió a d’altres municipis. Una 
altra acció relacionada amb el 30% 
va ser presentar-la com a candidata 
als Premis Catalunya de Territori i 
Urbanisme convocats per la SCOT al 
novembre, “El destí 30% d’habitatge 
protegit a Barcelona”, encara 
pendents d’adjudicació. 

Al febrer, des de la Comissió 
d’Habitatge, vàrem presentar en 
roda de premsa el document Pel 
Dret a l’Habitatge! Mesures 

ineludibles, que formula dues 
propostes destacades entre d’altres 
nou, la creació d’una Oficina 
Antimobbing i l’establiment de 
Taules Obertes d’Habitage a 
cada un dels districtes. Presentat a 
l’Ajuntament de Barcelona tot just a 
les acaballes del mandat, aquest ens 
va suggerir de vehicular-ho a través 
del Consell de Ciutat. El 22 de maig 
ho presentàvem a la permanent del 
Consell, que va considerar adient la 
constitució d’un grup de treball en el 
seu sí. Aquest grup de treball es va 
reunir tres cops, al juliol, octubre i 
novembre i va ampliar el document, 
que incorpora algunes discrepàncies 
de l’ICAB, la Cambra de propietaris 
i l’APCE, Associació de Promotors i 
Constructors d’Edi cis i que s’elevarà 
com a proposta de Dictamen al 
primer Plenari del Consell de Ciutat 
de l’any 2020. Si aquest finalment 
l’aprovés, es traslladaria al Plenari de 
l’Ajuntament per a la seva assumpció. 
Així mateix, va ser presentat al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat 
del Govern de la Generalitat, Damià 

Calvet. Si bé el document estava 
pensat en el marc de la urgència 
d’adoptar mesures que facin front 
a l’emergència del problema, ens 

topem amb la lentitud pròpia de les 
nostres administracions. 

Convidats pels organitzadors, 
Ajuntament de Barcelona i 
l’IMAHB, vàrem participar en el 
Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona els dies 19, 20 i 21 de 
març, assistint com a Fila 0 en una 
de les ponències. També al mes de 
març, juntament amb les entitats 
promotores del 30%, vàrem fer 
valoració del Decret 5/2019, de 5 
de març, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge, en roda 
de premsa el 26/03, qualificant-lo 
de totalment insuficient. No aprovat 
aquest en tràmit parlamentari, un 
altre Decret de lloguers, anunciat al 
maig per la Conselleria de Justícia, va 
motivar la nostra valoració negativa 
en comunicat de 22 de maig i la 
participació el 27/06 en una xerrada 
conjunta amb Gràcia cap a on vas, 
sota el títol de “Lloguers abusius”, 
on alertàvem de la necessitat de 
regular no només el preu, sinó tota 
una bateria complexa de factors que 
alteren el mercat de l’habitatge. 

Roda de premsa "Reserva 30%"

Enllaç al document: AQUÍ
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Finalment, la seva modificació, 
fruit del treball de mesos amb entitats 
socials que lluiten defensant el dret 
a l’habitatge i amb d’altres grups 
parlamentaris, va portar a l’aprovació 
del nou Decret 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge. 

Juntament amb una desena 
d’entitats de l’Estat, vam presentar 
en roda de premsa de 4 d’abril, al 
Col·legi de Periodistes, la Iniciativa 
Ciutadana Europea Housing for 
All, que entre d’altres propostes 
busca que la inversió en habitatge 
públic no computi en el sostre de 
dèficit del 3% del PIB estipulat en 
el Tractat de Maastricht de a UE. 
Nascuda a Àustria, la Iniciativa 
busca d’organitzar una resposta 
coordinada a la greu crisi d’accés a 
l’habitatge que arreu s’ha convertit 
en una mercaderia, fins al punt que 
80 milions de llars comunitàries 
destinen més del 40% dels seus 
ingressos a pagar el cost de la casa i 
el nombre de persones sense llar no 
para de créixer. 

El 14 de maig signàvem un nou 
Conveni amb la Facultat de Dret, 
dins el projecte “Dret al Dret”. 
Aquest projecte, a més d'altres 
aspectes, permet obrir un canal 
anomenat ClinHab a través del qual 
les persones que tinguin dubtes o 
problemes jurídics en els àmbits 
dels arrendaments urbans i préstecs 
hipotecaris o necessitat de mediació 
residencial puguin fer les consultes 
que creguin oportunes. És un servei 
gratuït que, per altra banda, pretén 
contribuir a millorar la formació dels 

estudiants d’últim any de carrera de 
la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona (FDUB) amb la 
supervisió i suport del professorat i 
col·laboradors d’aquesta. 

Amb motiu de les eleccions 
municipals vàrem co-organitzar 
dos debats. L’un, el ja tradicional 
coorganitzat amb Betevé, celebrat 
el 12 de maig, va centrar una 
de les preguntes als alcaldables 
en el problema d’habitatge a la 
nostra ciutat. L’altre, “Propostes 
d’Habitatge i model de ciutat a 
debat” coorganitzat amb Crític, 
la PAH, l’Observatori DESC, el 
Sindicat de Llogaters i l’ABDT, 
celebrat el 20 de maig i conduït per 
la periodista Laura Aznar, va tractar 
quasi monogràficament el tema de 
l’habitatge. Tots dos van tenir gran 
ressò mediàtic. 

Aquest mateix mes de maig es 
va signar per part de la Fundació 
Habitatge Social de Lloguer el 
contracte de cessió de l'ús a la 
Fundació APIP-ACAM d'un pis de 
la promoció acabada al Turó de la 
Peira per tal de fomentar la inclusió 
social de col·lectius en risc, així com 
la promoció i atenció de persones 
en risc d'exclusió per raons físiques, 
econòmiques o culturals, així com 
persones que pateixen violència 
en l’àmbit familiar i/o de gènere, 
tot proporcionant-les de forma 
temporal un habitatge, de caràcter 
social, coma eina d'inclusió. 

La participació en el Cicle 
d’informació i debat Dret a 
l’Habitatge i a viure a la comunitat 
organitzat per ECOM va estar lligada 

a la sessió Estratègies i aliances en 
la defensa del Dret a l’Habitatge, 
celebrada al mes d’octubre. També 
vàrem assistir a les jornades Com 
garantim el dret a l’habitatge i 
a l’energia des dels municipis?, 
organitzades conjuntament per 
l’Observatori DESC i Enginyeria sense 
Fronteres i celebrades al novembre. 

Al llarg de la tardor vàrem 
treballar en la redacció de la proposta 
Crida a un Pacte per l’Habitatge 
2020-2030, iniciativa que vàrem 
compartir en diverses reunions 
amb els sindicats CCOO i UGT, 
la PAH, l’Observatori DESC, la 
Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya, les Fundacions ARRELS, 
ECOM, APIP-ACAM i l’Associació 
Entrepobles, que van enriquir-la amb 
diverses aportacions. El document 
aborda la necessitat d’assolir un nou 
Pacte Nacional per l’Habitatge que 
assumeixi la reivindicació del DRET 
a L’HABITATGE perquè deixi de 
ser considerat una mercaderia i es 
basteixi un veritable sector públic 
de l’habitatge, tal com s’ha fet amb 
els sectors de la salut i l’educació. 
Analitza el panorama actual i clama 
per la regulació del mercat en tota 
la seva complexitat, assenyalant 
21 factors que estan incidint en les 
tensions del mercat. 

Al desembre ens va ocupar la 
preparació del dossier monogràfic 
Habitatge, dret o mercat? que es va 
publicar al número 154 de la revista 
Carrer.

La Comissió d'Habitatge de 
la Favb s'ha anat reunint durant 
aquest any per tractar els temes aquí 
exposats i fer un seguiment de les 
problemàtiques habitacionals que 
s'aborden des de les AV.

Roda de premsa per valorar el Decret 5-2019
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Objectiu 2
Recuperar un model de ciutat 

compacta, inclusiva, sostenible i 
solidària

• Continuar l'activitat iniciada 
a la Taula d'Urbanisme i el segui-
ment dels grans plans de ciutat 
(Tres Turons, barris de Muntanya, 
Barcelona marítima, Besòs, con-
veni Telefònica, pla del Barça, Mo-
del).

• Mantenir la lluita per canviar 
l'ordenança de terrasses i el seu 
grau de compliment.

• Suport a les polítiques im-
pulsades des dels barris per fer 
front als impactes negatius del tu-
risme i la gentrificació.

L'any 2019 es van celebrar 
eleccions municipals i com a 
característica associada hem vist com 
s'acabaven obres emblemàtiques o 
fases significatives de les mateixes: 
s'ha avançat en la pacificació de 
l'avinguda Meridiana i del carrer 
Gran de Sant Andreu entre la rambla 
de Fabra i Puig i el carrer de Joan 
Torras; s'ha cobert de manera parcial 
la Ronda de Dalt; s'ha començat una 
nova fase del projecte de Glòries; 
s'han fet alguns equipaments als 
barris... Però a la vegada, també s'ha 
posat de manifest el trist recorregut 
d'alguns plans especials, com els 
plans de millora urbana.

El pla de la Marina del Prat 
Vermell; el nou Espai Barça; el pla 
especial per fer una residència al 
carrer Remei de les Corts per part de 
l'Arquebisbat; la falta d'intervenció 
al carrer Joan de Sada a Sants i la 
Bordeta; la falta de concreció per 
acabar la rambla del Carmel, la 
paralització de l'ampliació de la 
Maquinista i de l'entorn de l'estació 
de Sants, són alguns exemples de 
temes heretats d'anteriors legislatures 
que han quedat sense resoldre.

D'altres projectes i plans s'han 
reorientat, com el del parc del 
tres Turons, el pla de futur de Can 
Peguera o el 22@, i no avancen com 
agradaria al moviment veïnal.

Hem acabat l'any amb la sensació 
de falta de valentia per afrontar les 
decisions més complexes.

Alguns exemples de temes 
estancats:

 � Abordar el futur del nucli central 
de passeig Vallcarca.

 � El PMU del sector 3 de Torre Baró 
no s'ha fet realitat, ni tan sols a ni-
vell de planejament.

 � Ningú no s'atreveix a posar data 
per a la finalització del pla Sant 

Andreu-Sagrera i les seves esta-
cions.

 � Queda pendent la reforma de Via 
Laietana.

 � Falta d'un projecte definitiu de co-
briment de la ronda de Dalt d'acord 
amb el moviment veïnal.

 � El pla de transformació a l'entorn 
de la presó de Trinitat Vella.

 � El nou PDU de Vallbona.

Coordinació amb els districtes
Les reunions de la Favb amb les AV 

per districtes ens tornen a demostrar 
que per a la Federació és inabastable 
arribar al conjunt de temes que afecten 
molts barris. Afortunadament, moltes 
AV tenen la capacitat suficient per 
afrontar les reivindicacions i temes 
pendents que any rere any surten 
als llistats i que es manifesten a 
cada nou PAM i PAD: Danubi, 
Joan de Sada, colònia Castells, 
Teixonera, Via Laietana, Paral·lel i 
Tres Xemeneies, presó de Trinitat, 
reclamacions i incompliments en 
temes d'equipaments...

L'intent de crear un grup de 
treball sobre Urbanisme a la Favb 
va ser un fracàs, potser per manca 
de preparació adequada per part dels 
responsables de la Favb, però per a 
l'entitat és una prioritat indefugible 
que ha de tornar a estar present al pla 
de treball. No obstant això, la Favb 
és receptiva a qualsevol dubte tècnic 
o necessitat d'assessorament que es 
plantegi des de les entitats.

Temes metropolitans
Continuem treballant en el pla 

de protecció de Collserola, en el 
sentit d'aconseguir un equilibri 
entre la defensa ambiental del parc 
i el manteniment dels habitatges 
construïts amb el planejament vigent 
en el seu moment, que en cap cas han 
de donar lloc a derives especulatives 
ni a la pèrdua de superfície del parc 
natural.

Davant la recent aprovació del 
PEPNat (Pla Especial de Protecció 
de Collserola) i la Modificació del 
Pla General Metropolità (MPGM) 
de la mateixa zona, i atenent l'alarma 

Urbanisme

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020
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• Impulsar una política global 
de canvi del model de transport a 
la ciutat orientat a reduir la con-
taminació, satisfer les demandes 
urbanístiques de molts barris i 
assolir una millora de la mobili-
tat sostenible (vianants, bicicleta, 
transport públic). Aquesta política 
inclou:

• Defensa dels interessos veï-
nals en els plans de reforma 
de les Rondes i la Meridia-
na.

• Lluita per la connexió dels 
tramvies per la Diagonal.

• Treballar per la regulació del 
trànsit en la campanya per la 
qualitat de l'aire.

• Vetllar per la implementació 
i bon funcionament de les 
Superilles.

• Treballar pel desenvolupa-
ment d'una política de trans-
port públic i limitació del 
trànsit a escala metropolita-
na.

creada per les possibles afectacions 
als residents dels diferents barris, 
vam convocar una roda de premsa el 
dimarts 7 de maig a la seu de la Favb. 
La convocatòria era fruit d’un treball 
intens de la Favb amb la Plataforma 
Barris de Muntanya, de la qual en 
formen part les barriades de Santa 
Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, 
Mont d'Orsà de Vallvidrera, Horta, 
Can Rectoret, Mas Guimbau-Can 
Castellví, Parc de la Vall d'Hebron, 
Montbau, Torre Baró, Roquetes, 
Afectacions Urbanístiques de les 
Planes, Sant Genís dels Agudells, 
Font del Mont i Font del Gos.

També té molta importància 
per a la Favb el seguiment del nou 
Pla Director Urbanístic de l'Àrea 
Metropolitana, que aquest any ha 
iniciat finalment el seu procés de 
debat integral després de cinc anys de 
discussions tècniques i la publicació 
de 16 llibres de reflexions sectorials. 
Hem de dir que ha sortit a informació 
pública sense que en cap moment 
s'ens preguntés l'opinió. Per tant, 
la participació de la Favb durant 
el 2019 s'ha centrat en informar-
nos i proposar a l'AMB sessions 
participatives, la primera de les quals 
es va presentar al mes de desembre.

També hem proposat la revisió 
d'alguns elements a l'entorn del Pla 
Sant Andreu-Sagrera, aprovat l'any 

1995. Aquesta proposta està pendent 
de diverses reunions entre la Favb, 
l'equip tècnic de l'Ajuntament i les 
AV de la zona.

Els paràmetres principals de la 
proposta són:

 � Que mentre es discuteixi la revisió 
no s'aturi la urbanització.

 � Que es respecti el verd lineal, re-
visant la connexió amb el parc de 
la Trinitat.

 � Plantejar la necessitat que es pro-
moguin equipaments de centrali-
tat, ja que el sistema de comunica-
ció i mobilitat ho serà.

 � Que s'estudiï millor la connexió 
entre els barris, especialment en-
tre Sant Andreu i Baró de Viver.

 � Que es tingui en compte en el pro-
jecte el plantejament dels polígons 
industrials d'Estadella, la Verneda 
i Montsolís.

Fòrum del Besòs
És la primera vegada que 

plantegem un treball conjunt amb les 
federacions veïnals de Santa Coloma, 
Badalona, Montcada i Reixac i la 
Confavc, d'escala superior a cadascun 
dels municipis, sobre les necessitats 
d'aquest sector. El fòrum va suposar 
un gran esforç d'organització, tant de 
reunions com d'informació i reflexió 

conjunta. Les temàtiques s'han centrat 
en l'habitatge, les ruptures urbanes 
a causa de les infraestructures o 
característiques territorials, els 
problemes mediambientals i la 
situació del teixit productiu.

Entre d'altres materials s'han 
elaborat dues presentacions sobre 
els barris de la Verneda, la Pau, el 
Besòs i Sant Martí i Maresme, d'una 
banda, i el Bon Pastor, Baró de Viver 
i Trinitat Vella de l'altra.

La Taula Veïnal d'Urbanisme 
ha presentat un mapa de conflictes 
urbans de la ciutat, amb la idea de 
donar continuació a aquest treball.

Pla de Barris
Els projectes en curs no han 

acabat l'any 2019, per la qual cosa 
no s'ha pogut elaborar una avaluació 
definitiva dels mateixos. No obstant, 
i com que d'una banda els plans 
tindran continuïtat i de l'altra l'Àrea 
Metropolitana vol emular-los, la 
Favb està preparant unes jornades de 
l'Escola Veïnal per al mes de juliol 
sobre aquest tema. En tot cas, podem 
avançar que a dia d'avui existeix una 
sensació molt gran de frustració entre 
la major part de les AV implicades, 
que han transmès el gran desequilibri 
entre les expectatives creades i la 
realitat resultant.
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• Avaluar el nou model de 
xarxa d'autobusos i treba-
llar en un model adequat 
d'autobusos de proximitat 
(busos de barri, busos a de-
manda...).

• Reivindicar el desplegament 
de tota la línia 9 del Metro i 
les connexions entre les lí-
nies 1 i 5 (a la Trinitat) i 1 i 4 
(a la Sagrera).

• Desenvolupar polítiques 
urbanístiques que facilitin 
la mobilitat dels vianants i 
l'accés al transport públic 
(ascensors i escales en barris 
de muntanya, rampes, com-
pletar l'accessibilitat a la xar-
xa de metro, etc.).

La Favb ha estat present en els 
diferents grups de treball sobre 
aquesta activitat econòmica, com 
ara el Consell de Turisme, que 
l'any 2019 va tenir una altíssima 
activitat derivada del fort impuls 
que a l’anterior mandat es va decidir 
donar des de la Regidoria. Es van 
constituir grups de treball sobre 
espai públic, fiscalitat i treball. Es va 
fer un seguiment del Pla estratègic 
de Turisme i es va treballar en la 
concreció de les externalitats del 
turisme a la ciutat.

La Favb ostenta la vicepresidència 
primera del Consell, això fa que també 
participem a la Comissió Permanent 
i que exercim d'observadors al 
Consell Executiu del Consorci de 
Turisme de Barcelona (estatus que 
ho s'ha eliminat en el nou model del 
Consorci).

En ser un any electoral només es 
va realitzar una reunió del Consell 
al novembre, mesos després de la 
constitució del consistori. La Favb 
va fer constar la queixa perquè no es 
fessin més reunions del Consell, en 
especial per avaluar el mandat 2014-
2019, tant per valorar l’activitat del 
Consell -que, cal recordar, que es 
va constituir l'any 2016 i és el més 
jove dels òrgans de participació de 
l’Ajuntament-, com per valorar el 
mateix Consorci, el Pla Estratègic i 
les diferents actuacions.

Al Consell de l'11 de novembre 
bàsicament es va fer la presentació 
del nou regidor de Turisme, Xavier 
Marcé, que va exposar les línies clau 
de treball del seu departament per a 
aquest mandat.

La nova política se centra en la 
desconcentració del turisme, pensant 
en una regió turística molt més gran 

que la ciutat de Barcelona i amb 
l'objectiu de crear o consolidar  “nous 
imaginaris turístics” que pugin reduir 
els impactes negatius als espais de 
gran afluència. Aquestes propostes es 
van concretar posteriorment en una 
mesura de Govern que es va tramitar 
al desembre i va ser presentada 
públicament el 22 de gener del 2020.

No cal dir que com a Favb 
mantenim discrepàncies amb aquesta 
proposta que, tot i reconèixer les 
importants externalitats, proposa 
com a solució una desconcentració 
que nosaltres considerem que no serà 
efectiva. La Favb segueix apostant 
per mesures de decreixement turístic 
i així ho vam exposar, tant al Consell 
del novembre com a la presentació de 
la mesura de Govern.

Per altra banda, a finals del juliol 
del 2019 es va impulsar una campanya 
adreçada als turistes “Barcelona es 
un tesoro: ¡escóndelo!”, amb gran 
ressò mediàtic, que va permetre 
posar sobre la taula les propostes de 
la Favb sobre turisme. Un paquet 
de mesures ampli i important, però 
que es pot resumir en una paraula: 
decreixement.

La Favb ha estat present en les 
mobilitzacions i accions que han 
organitzat col·lectius com l'ABDT 
(antiga ABTS) o Barcelona No Està 
en Venda, entre d’altres l’acte que 
sota el lema “Ni precarització ni 
privatització de les ciutats!” es va 
realitzar el dissabte 11 de maig a la 
plaça Universitat.

Finalment, l'any 2019 s’ha 
començat a estructurar un espai de 
treball sobre turisme a la Favb.
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Turisme

Roda de premsa pel decreixement turístic
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• Generar un debat urbà so-
bre la política de conservació del 
patrimoni.

• Participar activament en la 
multiconsulta de final d'any do-
nant un suport actiu a les propos-
tes que han sortit dels teixits veï-
nals a favor de la gestió pública de 
l'aigua.

.

El treball en aquesta àrea s’ha vist 
reduït per manca d’efectius humans 
que no ha permès fer un seguiment de 
totes les qüestions pendents (tramvia, 
línia 9, altres millores al metro, etc.).

L’any 2019 va començar amb una 
bona recompensa pel llarg treball fet 
per aconseguir la unió dels tramvies: 
El Plenari del 25 de gener va aprovar 
la seva connexió a través de la 
Diagonal.

Hem intervingut en el cas de les 
obres de la línia 1 del metro, que 
deixaven desatesa una bona part dels 
barris de Sant Andreu. Arrel d’un 
comunicat de la Favb vam aconseguir 
reunions amb l'ATM i la regidoria de 
Mobilitat de l’Ajuntament que van 
donar com a resultat la millora en els 
serveis alternatius mentre duraven les 
obres.

A principis de gener de 2020 hem 
realitzat dues sessions de treball per 
avaluar les mancances i problemes 
de la xarxa ortogonal. Es va elaborar 
un document amb les demandes 
dels barris participants que s’ha 
lliurat a la regidoria de Mobilitat de 

l’Ajuntament. Tenim el compromís 
que es farà un retorn de les propostes 
i es començarà a treballar en la revisió 
de la xarxa de busos de barri.

A través de l'Escola Veïnal hem 
realitzat nou xerrades en diferents 
barris sobre la relació entre l'ús del 
cotxe privat, la contaminació i la 
salut. La convocatòria ha anat a càrrec 
de les AV dels barris respectius. 
Valorem que la fórmula de dissenyar 
xerrades des de la Favb i oferir-les a 
les AV perquè les adeqüin a les seves 
realitats ha estat molt positiva i que 
hauríem de continuar en aquesta línia.

Les xerrades que s'han fet són:

 � 30/09 a les 19h: Esquerra de 
l'Eixample

 � 15/10 a les 19h: El Guinardó

 � 22/10 a les 19h: Sant Antoni

 � 5/11 a les 18'30h: Dreta de l'Eixample

 � 21/11a les 18'30h: La Sagrera

 � 27/11a les 19h: Can Peguera

 � 28/11 a les 19h: Prosperitat

 � 12/12 a les 18'30h: Horta

 � 18/12 a les 19h (suspès); 12/2/20 a 
les19h: Sagrada Família

Per portar a terme aquestes 
xerrades hem comptat amb la 
col·laboració de la PQA (Plataforma 
per la qualitat de l'Aire) i la PTP 
(Associació per a la Promoció pel 
Transport Públic).

Aquests tallers han servit a 
la Favb per copsar com es rep al 
barris la nova normativa de Zones 
de Baixes Emissions (ZBE) amb la 
qual, per primera vegada, es limita 
l'ús del cotxe privat en la ciutat. 
Aquestes reflexions col·lectives ens 
han permès adquirir criteri per fer un 
comunicat signat conjuntament amb 
la PQA sobre la posada en marxa 
d'aquest reglament.

Al mes de desembre vam fer un 
comunicat de premsa per explicar 
la nostra postura davant dels canvis 
dels nous títols de transport (T-Usual 
i T-Casual). Posteriorment, la tinent 
d'alcalde Janet Sanz va convocar 
Stop Pujades, la PTP i la Favb per 
parlar-ne.
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Mobilitat

Foto després que el Plenari aproves la unió dels tramvies

Xerrada "Cotxes i contaminació" al barri de Prosperitat Xerrada "Cotxes i contaminació" a la Dreta de l'Eixample  
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Objectiu 3
Llibertats, transparència i 
participació ciutadana

• Abordar les qüestions de se-
guretat i convivència de forma in-
tegral organitzant un procés veï-
nal d'anàlisi, debat i proposta.

• Treballar i exigir un nou pla 
de participació en l'àmbit de barri i 
districte que reforci la democràcia, 
la participació i possibiliti l'elecció 
directa de consellers.

• Repensar l'experiència de 
processos participatius per elabo-
rar propostes de millora.

A l'assemblea de la Favb es va 
posar en evidència la necessitat 
d'afrontar com a moviment veïnal 
organitzat les queixes sobre la manca 
de seguretat que es manifestaven en 
alguns barris de Barcelona. En aquest 
sentit, es va aprovar una resolució 
que demanava crear una comissió 
de la Favb per treballar el tema en 
tota la seva complexitat. La sensació 
d'inseguretat va anar augmentant 
entre la ciutadania a mesura que 
s'apropaven les eleccions municipals, 
un context en què els partits van 
utilitzar la qüestió com a cavall de 
batalla. En alguns barris es van crear 
dinàmiques mobilitzadores que pel 
seu caràcter no van ser compartides 
per totes les AV. Per afrontar aquella 
situació tensa, la junta de la Favb va 
convocar les AV afectades a diferents 
reunions, concretament en el districte 
de Sant Martí. En la ronda de reunions 
que la Favb va fer a la tardor amb les 
AV a cada districte es va poder copsar 
que a aquest tema se li donava una 
importància molt diferent segons el 
barri. En alguns barris més empobrits 

i els més afectats pel turisme és on 
preocupava especialment, en altres 
ben poc. La Favb va poder comptar 
amb assessorament d'experts en 
la matèria, com Vicens Valentín, 
professor del Màster Universitari 
Ciutat i Urbanisme de la UOC o Pere 
Ortega, del Centre Delàs d'Estudis 
per la Pau.

La situació va agafar un gran 
protagonisme mediàtic i polític. 
El departament d'Interior de la 
Generalitat, amb la intenció de 
formular el Pla Estratègic Barcelona 
Ciutat Segura, va crear un espai 
on participaven diversos actors 
de la ciutat. La Favb va intentar 
mantenir una actitud molt activa 
en les quatre sessions que es van 
convocar (5, 17 i 19 de setembre 
i 8 d'octubre). Paral·lelament, es 
va trobar amb diversos col·lectius 
socials preocupats perquè la crisi 
de seguretat generès dinàmiques 
autoritàries.

Calia fer una trobada del moviment 
veïnal per reflexionar de manera 
assossegada sobre com afrontar el 
problema de la inseguretat tot partint 
de dades objectives. Amb aquesta 
intenció es va convocar el Fòrum 
Veïnal Convivència i Seguretat, que 
es va celebrar el 14 de desembre al 
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB). Prèviament 
havíem demanat a les AV que portessin 
per escrit les seves ponències. Van 
respondre onze AV amb els seus 
corresponents documents, que van 
ser exposats i debatuts conjuntament 
amb les aportacions dels especialistes. 
Cal assenyalar d'una banda la gran 
qualitat de les aportacions per part 
de les AV i de l'altra que el debat 
va mostrar una sintonia més gran 
de la que prèviament es podria 
pressuposar. Podreu trobar el dossier 
amb les aportacions i els àudios dels 
debats: aquí

Crisi de la seguretat

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

Fòrum Veïnal Convivència i Seguretat al CCCB
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• Impulsar la derogació de 
l'ordenança de civisme.

• Reforçar els barris amb ac-
cions orientades a evitar la proli-
feració de comportaments racis-
tes i xenòfobs i donar suport als 
processos d'acollida de nous veïns 
i refugiats.

• Seguir treballant i 
col·laborant amb les lluites contra 
qualsevol involució autoritària en 
defensa dels drets bàsics.

• Fomentar iniciatives que 
promoguin la convivència als ba-
rris.

El tema de la participació 
i les relacions de les AV amb 
l’Ajuntament ha estat molt present a 
la Favb. L'assemblea va dedicar un 
dels tallers de la tarda a fer balanç 
sobre com havia anat la participació 
durant aquest mandat, tenint present 
que les AV vam ser molt actives en 
la tramitació de la nova normativa 
de Participació. Però passat un 
temps, la junta va considerar que 
calia recordar i explorar les noves 
garanties i vies d’intervenció que 
ofereix la normativa, especialment 
la de les d'Iniciatives Ciutadanes. 
Aquest ha estat un punt de l’ordre del 
dia que hem posat en les reunions per 
districtes amb les AV.

A part de les Iniciatives 
Ciutadanes propulsades directament 
per la Favb en el curs anterior, com 
la de la municipalització de la gestió 
de l’aigua o per un nou reglament de 
terrasses, durant l’any 2019 hem vist 

les primeres Iniciatives impulsades 
per AV, com són les de “Pont de 
Santander” (la Palmera, la Pau, 
Sant Martí de Provençals, Verneda 
Alta i Via Trajana); “Recuperem 
Maladeta” (AV de Porta); o “CAP 
Misericòrdia ja” (moviment veïnal 
del Raval). La Favb va convocar una 
reunió per valorar aquestes primeres 
experiències, molt diferents entre 
elles.

Amb les reflexions extretes a 
l’assemblea de la Favb, a les reunions 
amb les AV i amb les experiències 

concretes, la junta de la Favb va 
considerar fer una “guia” que, partint 
de les dificultats que es troben les AV 
en el dia dia, difongués els aspectes 
de la normativa que poden ser útils 
per garantir la participació.
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Sobre la derogació de l’Ordenança 
de Civisme no hem fet res durant 
aquest any

------------

Debat entre AVV Debat sobre la particpació en l'Assemblea de la Favb

Reunió per parlar sobre les Iniciatives Ciutadanes
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• Desenvolupar la cultura als 
barris a través del projecte Barri 
Espai de Convivència.

La Favb i Betevé van repetir 
l'experiència de les anteriors 
eleccions municipals i van organitzar 
conjuntament l'únic debat amb tots 
els i les alcaldables que va oferir 
aquesta televisió pública. Va ser 
el divendres 10 de maig a l'edifici 
Media TIC. En ser el primer debat 
electoral, l'expectativa mediàtica era 
màxima.

Prèviament, membres de la junta 
van treballar amb l'equip directiu de 
Betevé les preguntes que la periodista 
traslladaria als caps de llista. Va ser 
un format que, donat la quantitat 
de temes (sis blocs: habitatge, 
desigualtats i pobresa; turisme, 
comerç i economia; espai públic, 
convivència i seguretat; mobilitat 
i canvi climàtic; governabilitat) i la 
quantitat d'alcaldables (hi van assistir 

tots), va dificultar treure'n alguns 
dels temes més punyents que havia 
plantejat la Favb. Al plató van poder 
assistir els membres de les AV que 
prèviament ho havien demanat. I 
Betevé va fer una prèvia preguntant 
en directe a les AV sobre quins 
temes consideraven que s'havien de 
definir els polítics. L'equip tècnic 
de la Favb va fer un gran esforç 
organitzatiu.
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Debat a Betevé

Un dels fets polítics més 
significatius del 2019 ha estat la 
sentència dels líders de l'anomenat 
“procés”, que va convulsionar grans 
sectors de la nostra societat. La Favb 
va emetre un comunicat crític amb 
la resolució. Per la seva importància 
política, creiem important transcriure-
la:

A l'igual que a moltes altres 
entitats socials, a la Favb ens 
preocupa profundament la situació 
de tensió i conflicte creada per la 
dura sentència judicial contra els 
líders del procés.

Unes injustes condemnes que, a 
la vegada que generen un patiment 
humà innecessari, compliquen 
encara més la cerca de solucions 
polítiques a la complexa situació que 
vivim, aprofundint en una

judicialització de la política a la 

qual mai s'hagués hagut d'arribar.
Una sentència que inclou 

perilloses consideracions sobre els 
drets de manifestació i protesta que 
podrien tenir greus conseqüències per 
als moviments socials en particular i 
per a la salut democràtica en general.

Una bona part de la ciutadania 
se sent indignada per una decisió 
judicial sense precedents i té tota

la legitimitat per mostrar la seva 
crítica i protesta, que creiem que 
s'ha d'expressar en tot cas de manera 
pacífica i constructiva. La Favb 
condemna enèrgicament la violència 
vingui d'on vingui. Volem una ciutat 
de pau, construïda col·lectivament 
sobre els valors de la no-violència.

Cal trobar vies polítiques que 
redueixin les tensions i generin 
el clima de diàleg necessari per 
abordar un conflicte que ara per ara 
sembla irresoluble, potenciant nous 

espais d'entesa i diàleg que obrin 
camí a una sortida democràtica del 
conflicte. La Favb continuarà vetllant 
perquè el moviment veïnal sigui un 
espai inclusiu i de convivència amb 
la màxim respecte als sentiments de 
cadascú, especialment quan hem 
de donar resposta a la greu crisi 
econòmica i ambiental que patim.

Barcelona, 16 d'octubre de 2019

Cal posar en valor que durant 
tot aquest període, marcat per uns 
esdeveniments que han tensant tant

la nostra societat, el moviment 
veïnat de Barcelona no ha viscut 
cap divisió interna. Ha sabut separar 
clarament les opcions individuals, 
diverses i absolutament legítimes, 
davant de la importància de preservar 
la unitat en la defensa dels interessos 
veïnals en els nostres barris.

Sentència

Treballadores de la Favb fent de figurants en el Plató de Betevé
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La realització de la consulta 
sobre la municipalització de la gestió 
de l’aigua havia de ser per força el 
tema estrella d’aquest any, però la 
celebració d'eleccions va impedir 
des del punt de vista normatiu fer 
aquesta convocatòria abans de 
l’estiu. No obstant, el principal 
problema per a la consulta ha estat 
l’allau de recursos legals en contra, 
més de 40, promoguts directament o 
indirectament per Agbar. Un autèntic 
atac a la democràcia participativa, 
com així ho va denunciar la Favb 
conjuntament amb el col·lectiu 
Aigua és Vida en un comunicat el 31 
de gener. 

El divendres 26 d’abril Aigua 
és Vida, el CAB i la Favb vam fer 
una roda de premsa en el mateix 
sentit. El mes de novembre Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC) va donar la raó a una 
d’aquestes demandes, tot declarant 
nul el Reglament de Participació de 
l’Ajuntament. Aquest cop, Aigua és 
Vida, la Favb i el CAB vam fer públic 
un manifest conjunt de protesta 
davant d'aquest gravíssim embat.

La Favb està fent un gran esforç 
per personar-se jurídicament en 
aquestes reaccions, així ho relatem 
en l'apartat de "Assessorament juríc" 
.

Paral·lelament, el Tribunal 
Suprem va tornar a demostrar de 
quina part estava amb la sentència 
que donava per bona l’adjudicació del 
servei de l’aigua a Agbar. D'aquest 
escenari inesperat vam parlar al 
Cinefòrum que va organitzar el 3 de 
desembre l’Escola Veïnal, amb la 
projecció del documental “Trileros 
del agua”.

Aigua
Objectiu 4
Una economia verda i de 
compromís social

• Impulsar la lluita contra els 
diferents tipus de contaminació 
que afecten greument la salut.

• Organitzar una iniciativa 
d'acció a favor d'una nova cultura 
del transport sostenible.

• Avaluar la implantació del 
nou contracte de neteja.

Finalment, la comercialitzadora 
municipal no farà servir “electricitat 
negra” aconseguida de la incineració 
de residus a la planta de Sant 
Adrià. Després de mesos de pressió 

(amb l'impuls de la Plataforma 
Metropolitana Aire Net, el Centre 
d’Ecologia i Projectes Alternatius i 
la Plataforma Cívica Residu Zero), 
l’Ajuntament tan sols comercialitzarà 

electricitat renovable, generada fora 
de la ciutat pel fet que l’electricitat 
renovable no arriba al 0,7% del 
consum (plaques solars).

Barcelona Energia

Amb la declaració d’emergència 
climàtica, l’Ajuntament de Barcelona 
ha modificat, a petició de la Favb i 
les entitats d’acció climàtica, els 

objectius de reducció d’emissions de 
Gasos d’Efecte d’Hivernacle (GEH) 
per sobre dels demandats per la Unió 
Europea i el Pacte d’Alcaldesses 

i Alcaldes pel Clima i l’Energia. 
Una diferència substancial de més 
de 400.000 t menys del que s'havia 
previst per al 2030.

Reducció d’emissions

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020

58



61

• Impulsar accions favorables 
a l'eficiència i l'estalvi energètic.

• Defensar la municipalització 
de l'abastiment d'aigües.

• Mantenir propostes a favor 
de plans de desenvolupament 
de barris o districtes orientats a 
promoure l'ocupació de qualitat i 
combatre la desertització comer-
cial i d'activitats.

La Comissió de Medi Ambient 
de la Favb va tenir el gran encert 
d'organitzar unes jornades sobre 
“Contaminacions ocultades”. Va 
ser la manera de fer confluir tres 
eixos que estan treballant els seus 
membres: la contaminació per amiant, 
la contaminació electromagnètica i el 
problema dels residus. 

Aquestes jornades es van celebrar 
al Casal del Pou de la Figuera el 14 i 
26 de març i l'11 d’abril. En cada una 
d’aquestes sessions van intervenir 
persones expertes per exposar els trets 
bàsics, i seguidament un activista va 
explicar l'experiència al seu barri. 
Després es van presentar les propostes 
concretes de la comissió i es va obrir 
un torn de dubtes i preguntes.
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Contaminacions ocultades

La Plataforma Metropolitana 
Aire Net, amb el suport de la Favb, 
lidera les exigències d’un canvi de 
gestió de la incineradora de residus 

i un pla de tancament. Per un costat, 
l’auditoria del seu funcionament 
va posar sobre la taula un conjunt 
d’irregularitats per desdibuixar la seva 

contaminació. Altrament, per reduir-
la, va augmentar espectacularment la 
combustió de gas canalitzat.

Tancament de la incineradora

Fòrum Veïnal "Contaminacions ocultades"  en el Casal Pou de la Figuera
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A partir de les Jornades "Contaminacions ocultades" la 
comissió contra l’amiant ha agafat un gran impuls. S'han 
presentat dos documents reivindicatius, un dirigit a la 
Generalitat i l’altre a l’Ajuntament, els quals prèviament 
havien estat signats per 80 AV (poques vegades en la 
història de la Favb s'havien aconseguit tantes signatures per 
a un escrit). És fruit de l'intens treball d'aquest comissió, que 
va visitar les entitats una per una. Amb aquests avals sota 
el braç es va fer una roda de premsa i l'acte de lliurament 
a les administracions. Entre unes problemàtiques i altres 
(conflicte en el metro, en algunes escoles i en equipaments), 
s'aconsegueix convertir el tema de l’amiant en mediàtic.

Es dissenya un tríptic per difondre la problemàtica i un 
powerpoint de suport per les xerrades.

El 10 d'octubre la comissió organitza un taller sobre 
l'amiant impartit pel membre de la comissió Lluís Mallart 
que és un dels màxims experts sobre la matèria que hi ha a 
Catalunya.
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Amiant

Roda de premsa contra l'amiant

Taller contra l'amiant
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La consciència sobre els perills 
de la contaminació electromagnètica 
s'obre camí poc a poc. La comissió 
de medi ambient de la Favb crea 
una subcomissió per tractar aquest 
tema i s’estableixen contactes amb 
Ecologistes en Acció. També es fan 
diverses peticions per participar a la 
“Comissió per a l’estudi dels efectes 
sobre la salut i el medi ambient de 

la qualitat de l’aire i les immissions 
acústiques i electromagnètiques” 
de la Generalitat, que resulten 
infructuoses.

Es decideix ser més proactius i 
focalitzar la crítica en la contaminació 
derivada de la tecnologia 5G. El 12 
d’octubre la Favb i Ecologistes en 
Acció fan públic un comunicat en 

el qual s'exigeix una moratòria en 
la implantació d’aquesta tecnologia 
si abans no es fa un debat públic en 
profunditat sobre el seu potencial 
perill. Un mes després les dues 
organitzacions fan una acció 
simbòlica davant el Palau Robert al 
mateix temps que en el seu interior es 
desenvolupava la jornada Catalunya 
Territori 5G.
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Contaminació electromagnètica

La Favb segueix donant suport a 
la recollida de brossa porta a porta al 
barri de Sarrià Antic. Malgrat que la 
recollida selectiva va superar en molt 

a d’altres barris de Barcelona (més del 
60%), aquest augment podria superar 
el 80% si el model de recollida fos el 
de residu mínim, que allà on s’aplica 

a l’Àrea Metropolitana aconsegueix 
el màxim % de tots els municipis, per 
exemple en el cas del Papiol.

Recollida porta a porta

El representant de la Favb a la 
comissió assessora de la catalogació 
dels Arbres d’Interès Local a 
Barcelona va donar suport actiu a 
la protecció de l’alzina del carrer 

Encarnació de Gràcia, en perill per 
l’interès d’edificar al solar i jardí 
privat. Altrament, es va demanar 
que la catalogació dels arbres 
singulars en solars privats reculli 

tot aquest patrimoni, així com la 
incorporació a la catalogació dels 
arbres fruiters que tinguin interès 
local.

Arbrat urbà

Acció contra el 5G davant el Palau Robert
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Objectiu 5
La Favb, actriu d'una societat en 

mutació

• Seguir enfortint el treball en 
les diverses xarxes i acords en els 
quals hi som presents fomentant 
la creació d'iniciatives cíviques de 
llarg abast per fer front als proble-
mes urbanístics, socials i ambien-
tals que té la ciutat.

• Potenciar una resposta veïnal 
d'àmbit metropolità per encarar 
els problemes que requereixen 
una perspectiva metropolitana.

• Establir lligams amb Federa-
cions d'altres parts de l'Estat, en 
especial amb les que operen en 
grans àrees amb problemes simi-
lars als que tenim a casa.

• Iniciar un debat estratègic in-
tern a la Favb.

Aquest objectiu ja està explicat i desenvolupat en les pàgines anteriors:

Pàgina 23

Pàgina 27

Pàgina 27

Pàgina 5

Actiu segons 
el previst

En 
funcionament 
però cal reforç

Pendent per 
al 2020
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Durant l’any 2019 l’activitat 
comunicativa de la Favb s’ha 
desenvolupat mitjançant la gestió 
de les diferents eines digitals (web, 
xarxes socials, correu electrònic, 
llistes de difusió, butlletí electrònic 
intern), el servei de premsa i 
atenció a persones interessades en 
el moviment veïnal, la producció i 
distribució de la revista periòdica La 
veu del carrer (popularment, Carrer), 
el desenvolupament de diferents 
campanyes veïnals i la difusió de 
serveis a les associacions.

La web de la Favb (www.favb.cat) 
és el pal de paller de la comunicació 
de l’entitat en format digital, i en 
ella estan integrats diferents blogs 
de projectes de la Favb -com l’espai 
propi de la revista Carrer, del 
Barri espai de convivència (BEC) 
o de l'Escola Veïnal de la Favb-, i 
l'enllaç a campanyes i serveis, com 
per exemple el de suport econòmic i 
fiscal a les AV o l'assessoria jurídica. 
També hi estan integrades les 
diferents xarxes socials. 

Totes elles es mantenen 
diàriament, amb continguts com:

 � Notícies, comunicats i convoca-
tòries que es produeixen des de la 
pròpia entitat.

 � Promoció i seguiment de campan-
yes ciutadanes.

 � Publicació i difusió dels contin-
guts de la revista Carrer en format 
digital.

 � Difusió de l’activitat de les entitats 
federades i d’altres entitats amb 
què la Favb té projectes comuns.
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una comunitat de seguidors molt 
fidels i reivindicatius. Tanmateix, 
a diferència d'altres anys, ja no es 
limita a compartir els continguts 
que pengem, ara també s'anima a fer 
comentaris i propostes, així com a 
posar-nos sobre avís de temes que es 
donen als barris i que potser no tenen 
la transcendència mediàtica que 
caldria. A més, continua augmentant 
la utilització de la nostra pàgina 
pública com a eina per contactar 
directament amb l'entitat per 
sol·licitar informació de tota mena. 
Els periodistes i els estudiants en 
pràctiques també opten per aquesta 
via per posar-se en contacte amb la 
Favb amb l'objectiu de parlar amb 
membres de la junta per recaptar 
informació sobre temes d'actualitat.

L'increment de nous seguidors ha 
estat una constant des de la creació 
del nostre perfil el 2016 i aquest 2019 
ha continuat el creixement tancant 
l'exercici amb 1.886 seguidors 
(Vegeu annexos 2 i 3). Pel que fa a 
la mitjana de continguts compartits, 
és d’uns set diaris i s’hi fa des de 
difusió de convocatòries de premsa, 
comunicats, notícies pròpies i 
d’entitats veïnals federades i entitats 
socials afins, a informacions que 
publiquen els mitjans de comunicació 
i que tenen relació directa o indirecta 
amb les temàtiques pròpies de la 
federació veïnal i les reivindicacions 
dels barris. Els temes més compartits 
i comentats són els relacionats amb 
l'habitatge, el feminisme, la pobresa, 
el turisme, el tancament de comerços, 
l'amiant i la contaminació, així com 
els comunicats de la Favb. (Vegeu 
annex 4)

Continuem amb l'aposta iniciada 
l'any 2018 de pagar una petita 
quota perquè els nostres continguts 
tinguin un ressò més ampli entre 
l'audiència de Facebook. També hem 
incrementat la utilització de l'eina 

'esdeveniments' per donar publicitat 
a actes organitzats per la federació 
veïnal com és el cas del fòrum veïnal 
sobre seguretat i convivència, i de les 
activitats organitzades per l'Escola 
Veïnal de la Favb, entre altres.

Twitter
El còmput total de seguidors a 

data de 7 de gener de 2020 és de 5.032 
seguidors. Cal remarcar el creixement 
continuat en aquesta xarxa social 
sense patir baixes seguint la tònica 
d'anys anteriors. En aquest sentit, vam 
començar de zero el 2016 i ja tenim 
una comunitat prou fidel i activa que 
interacciona i dona publicitat als 
nostres missatges. Entre les novetats 
respecte a anys anterior destaquem el 
gran tràfic a la xarxa durant el mes de 
maig i que va coincidir amb el debat 
municipal organitzat per la Favb i 
Betevé. També és remarcable que 
malgrat que el mes d'agost la Favb 
fa vacances es va produir activitat i 
seguiment del nostre perfil coincidint 
amb la campanya informativa sobre 
el turisme i la turistificació que la 
federació va posar en marxa l'estiu 
passat. Els continguts sobre el fòrum 
veïnal de convivència i seguretat de 
la tardor també van tenir un ampli 
ressò.

Evolució del comportament de 
Twitter durant el 2019:

*El mes de gener només 
quantifica les impressions totals 
(usuaris que van veure el tweet) i els 
nous seguidors. 

*El mes d’agost la Favb va estar 
tancada per vacances.

El perfil del nostre seguidor és 
majoritàriament veïnal i activista, 
sent el 65% homes i el 35% 
dones. Pel que fa a la temàtica, cal 
diferenciar entre els tweets generats 
per l’entitat a partir de temes propis 
–rodes de premsa, comunicats, 
notícies, assemblea anual, 
campanyes com #AmagaBarcelona, 
#FòrumSeguretatConvivència i 
#EleccionsBCN2019, i actes amb 
presència de membres de la Junta-; 
la difusió de continguts de les 
associacions federades; els missatges 
col·lectius emmarcats en campanyes 
veïnals i socials, i els que tenen a 
veure amb notícies publicades als 
mitjans de comunicació relacionades 
amb les temàtiques tractades per la 
Favb.

Seguim amb el repte d'aconseguir 
una interacció més activa amb les 
associacions veïnals federades, ja 
que moltes d’elles encara no tenen 
presència a les xarxes socials i la 
difusió de les seves activitats està 
molt limitada. La desconfiança que 
generen les xarxes socials entre 
alguns sectors de la població i la 

Pla de Treball 2019-2020                                                                      Valoració                    Memòria 2019

 � Posada al dia la informació interna 
de la Favb i les associacions fede-
rades.

A més, la Favb envia de manera 
periòdica un butlletí intern dirigit 
a les associacions federades amb 
l'objectiu que aquestes puguin tenir 
un recull panoràmic de tota l'activitat 
de la federació a més de diverses 
informacions d'interès. Durant l’any 
2019 s’han enviat nou números: 27 
(gener); 28 (març); 29 (abril); 30 
(maig); 31 (juny); 32 (setembre); 33 
(octubre); 34 i 35 (desembre).

PÀGINA WEB

La web és la nostra carta de 
presentació i la principal eina de 
comunicació de la federació veïnal. 
L’actualització diària dels continguts, 
tant pel que fa a notícies pròpies, 
rodes de premsa i comunicats, com 
a materials periodístics de la revista 
Carrer, així com convocatòries de 
les entitats veïnals i dels col·lectius 
socials amb qui la Favb comparteix 
objectius i col·labora estretament, ha 
fet que la web sigui molt dinàmica i 
les visites no deixin d'augmentar. 

Des que es va posar en marxa 
l’any 2016, la nostra pàgina ha anat 
incrementat de forma continuada 
les consultes fins esdevenir un 
referent de les entitats que volen 
adquirir visibilitat i també de tot 
aquell que vol estar informat sobre el 
moviment veïnal barceloní. La web 
també ofereix informació detallada 
i concreta sobre les associacions 
veïnals federades -incloent-hi adreça, 
telèfons, xarxes socials, horaris 
d'atenció al públic i revistes del 
barri-, les rodes de premsa -tant de 
la Favb i AV com d'entitats afins-, 
les diverses àrees de treball de la 

federació, l'assessoria jurídica, el 
projecte Barri Espai Convivència 
(BEC) i les activitats de l'Escola 
Veïnal, entre altres.

Destaquem com una part molt 
important de la web l'apartat on 
compartim les diferents activitats 
que organitzen les entitats veïnals, 
siguin culturals, socials o d'altres 
temàtiques. Mantenim l'aposta 
d'incrementar la seva dinamització 
amb crides reiterades a les AV perquè 
ens facin arribar les seves notícies.

Nombre d’usuaris
A data del 31 de desembre del 

2019 havien consultat la web de 
la Favb un total de 32.341 usuaris 
(vegeu annex 1) i les pàgines que 
més han crescut són les que tenen a 
veure amb els continguts de la revista 
Carrer, els comunicats de l’entitat i 
les relacionades amb el fòrum veïnal 
sobre convivència i seguretat.

Dispositius de consulta
La utilització de dispositius de 

consulta a la web varia en funció 
del mes. Els més utilitzat són els 

ordinadors i els mòbils, i en tercer 
lloc a molta distància les tauletes. Pel 
que fa a la franja horària de major 
audiència, es concentra entre les 8 del 
matí i les 8 del vespre, sent els dies 
de més visites els dimarts, dimecres 
i dijous. La forma d’accedir-hi 
continua sent bàsicament la cerca a 
través dels navegadors més habituals 
(58,3% de cerca orgànica i 21,1% 
de cerca directa), seguit de l’accés a 
través de xarxes socials (14,4%).

Gestió de xarxes socials
Els enllaços a la pàgina web de la 

Favb a través de Twitter i Facebook 
són el canal més utilitzat per la nostra 
audiència i també el més fàcil per 
accedir als continguts de l’entitat i 
estar al dia de les nostres notícies, 
activitats i projectes propis com el 
que porta a terme el BEC (Barri Espai 
de Convivència). Tots els temes, tant 
comunicats com notícies, els articles 
de la revista Carrer, les iniciatives de 
les associacions veïnals federades i 
les convocatòries de rodes de premsa 
es comparteixen en les dues xarxes 
socials tan bon punt es pengen a la 
pàgina web.

Seguim amb el repte de fer 
augmentar els continguts propis per 
fidelitzar i ampliar el nostre públic 
i alhora visibilitzar tota la feina que 
fem tant les entitats veïnals com 
la pròpia Favb. També cobra gran 
importància en la difusió dels nostres 
continguts el fet de generar materials 
audiovisuals propis, tant fotografies 
com vídeos. Això ho hem fet a l'hora 
de presentar campanyes com la del 
turisme d'aquest estiu i també per 
difondre la nostra assemblea anual 
i el fòrum veïnal sobre seguretat i 
convivència de la tardor.

Facebook
La nostra presència a Facebook 

té consolidada des de fa temps 

Mes  Impressions 
Gener           2.290 
Febrer           2.140 
Març           3.150 
Abril           2.430 
Maig           2.870 
Juny           2.030 
Juliol           2.370 
Agost           3.270 

Setembre           2.620 
Octubre           3.500 

Novembre           4.110 
Desembre           2.670 

 

Mes Impressions Tweets Visites Mencions Nous 
seguidors 

*Gener    134.000     85 
Febrer    107.000 40 510 612 65 
Març      96.200 96 2.420 291 87 
Abril      84.300 92 2.455 260 87 
Maig    118.000 141 3.109 698 98 
Juny      80.100 82 1.323 238 64 
Juliol      80.500 90 1.458 399 84 

*Agost      58.700 26 1.741 152 43 
Setembre    102.000 87 1.276 259 60 
Octubre    103.000 105 972 278 92 

Novembre      95.200 111 1.286 333 80 
Desembre      91.000 81 1.215 241 72 
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per l'amiant).

Convocades per altres entitats 
amb suport de la Favb:

 � 7 de maig: Mobilització contra la 
privatització i la precarització de 
les ciutats (convoca Barcelona no 
està en Venda)

REVISTA “CARRER”
Mitjançant els seus continguts 

hem intentat acomplir amb un triple 
objectiu: aprofundir sobre diversos 
temes de ciutat des d’un punt de vista 
reflexiu i crític; donar a conèixer a la 
ciutadania notícies sobre les diferents 
realitats dels barris i del seu moviment 
veïnal i social; formar els periodistes 
en la sensibilitat pels temes d’interès 
local, veïnal i comunitari.

Per fer possible aquesta feina 
s’han realitzat tres Consells de 
Redacció amb una mitjana d’entre 
15 i 20 persones participant, entre 
periodistes, fotògrafs i il·lustradors. 
També hem pogut comptar amb 
la col·laboració voluntària i 
desinteressada d’una mitjana de 
12 col·laboradors per número, que 
han proposat temes, han facilitat 
contactes i fonts o han atès peticions 
per redactar articles dels seus àmbits 
professionals.

Sense el treball no remunerat 
la revista no seria viable. Aquest 
consta de la figura d'una persona 
amb dedicació exclusiva que fa les 
tasques de codirecció: preparació del 
contingut dels números, relació amb 
els autors, organització dels consells 
de redacció i assessor, seguiment de 
l'edició. Unes 60 hores mensuals. A 
banda, cal fer constar la col·laboració 
abans esmentada dels professionals i 
activistes que omplen de contingut 
els dossiers: en el 90% dels casos 
és una feina no remunerada. Com 
tampoc ho és la revisió dels textos en 
català que realitza una col·laboradora 
número a número. Els periodistes, 

il·lustradors i fotògrafs que formen 
part del Consell de Redacció reben 
una quantitat mínima per compensar 
les seves despeses.

Durant l’any 2019 s’han publicat 
tres números de la revista de la Favb, 
amb els següents continguts:

Carrer 151 (abril): 

Cridats a votar: Especial 
eleccions municipals 2019. 
Monogràfic on es copsava com 
respirava la ciutat abans de la cita 
electoral mitjançant articles d'anàlisi 
política, històrica i per temes 
(habitatge, desigualtats, seguretat 
ciutadana, mobilitat i medi ambient, 
gent gran, economia social, memòria 
històrica, urbanisme, lluita feminista, 
acollida i participació). També es feia 
una anàlisi crítica sobre la influència 
dels grups de poder, exemplificada 
en els casos de la multinacional 
Agbar i el desaparegut promotor 
immobiliari Núñez y Navarro. El 
dossier continuava amb articles sobre 
“patates calentes” que heretaria el 
nou consistori, com el futur de les 
Glòries, la Sagrera, l'Espai Barça a 
les Corts, les reformes pendents de 
la Rambla i Via Laietana, la situació 

amb els “narcopisos” al Raval, la 
defensa del patrimoni arquitectònic a 
Gràcia, la pobresa a Ciutat Meridiana 
o la biblioteca pendent de Sarrià. 
El número incloïa un recull de les 
prioritats veïnals de cara al pròxim 
mandat municipal, tant de la Favb a 
nivell de ciutat com de les diferents 

associacions veïnals a nivell de 
barri.

Carrer 152 (juliol): 

Brossa a Barcelona / Radiografia 
del nou govern municipal. En el 
context de “l'any Brossa”, la revista 
va rendir un homenatge al poeta 
en les seves pàgines d'entrada fent 
un repàs de la seva obra pública a 
Barcelona de la mà del periodista i 
historiador Jaume Fabre. Per tercer 
cop cada vegada que hi ha hagut 
eleccions, es va publicar una enquesta 
a tots els regidors i regidores del nou 
Ajuntament on responen les seves 
preferències en temes de sanitat, 
educació, habitatge, mobilitat i 
associacionisme, acompanyada 
d'una anàlisi dels reptes del govern 
i alguns temes de barris que havien 
quedat pendents de la passada 
legislatura. L'extens dossier es va 
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falta de temps per mantenir actius 
els comptes de les entitats en són les 
principals raons. En aquest sentit, 
hem començat a treballar en la idea 
de fer tallers d'assessorament en 
xarxes socials per a associacions i 
l'objectiu és desenvolupar el projecte 
al llarg del 2020.

Twitter de la revista Carrer
La revista Carrer manté un perfil 

propi a Twitter (@laveudelcarrer) 
amb l'objectiu principal de fer difusió 
dels continguts de cada número 
quan publiquem la seva versió 
digital. Malgrat que encara no tenim 
capacitat per assolir més activitat, 
el lloc ja ha trencat la barrera dels 
2.000 seguidors i ens plantegem com 
a objectiu a curt termini reforçar-lo 
amb personalitat pròpia més enllà 
dels continguts de la Favb.

SERVEI DE 
PREMSA

Des de la Favb s’ha atès durant 
tot l’any els periodistes, estudiants 
i investigadors que es posen en 
contacte amb l’entitat (per correu 
electrònic o telefònicament). Se’ls 
facilita informació i documentació 
sobre els temes que afecten els 
barris i la ciutat o bé se’ls deriva als 
interlocutors adients responsables de 
la Favb, de les diferents associacions 
veïnals o de les entitats coneixedores 
dels diferents temes.

També s’ha fet difusió als 
mitjans de comunicació i a la 
ciutadania interessada de múltiples 
informacions, comunicats de la Favb, 
documents d’interès o convocatòries 
i rodes de premsa, a la mateixa seu de 
la Favb o fora de l’entitat. La Favb 
també dona aixopluc amb la seva sala 
de premsa i suport divers a les entitats 
que no disposen d’un espai o de 

mitjans comunicatius adients. S’han 
realitzat cartells, fulls explicatius i 
tríptics per donar a conèixer diverses 
campanyes ciutadanes.

Continguts dels 
comunicats de la Favb

8 de gener: El moviment veïnal 
reclama responsabilitats al Banc 
Sabadell i Solvia pels menors 
atrapats al pis de Ciutat Meridiana; 
31 de gener: Nou atac d'Agbar a la 
democràcia; 28 de febrer: Mesures 
ineludibles per garantir el Dret a 
l'Habitatge; 21 de març: La Favb 
exigeix a les administracions mesures 
efectives contra l'amiant; 25 de març: 
Enfrontem una crisi ecològica; 26 
de març: La Favb dona suport als 
veïns i veïnes del Raval tancats a 
la capella de la Misericòrdia; 11 
d'abril: Per un nou decret llei valent 
i pel dret real a l'habitatge digne!; 
26 d'abril: Agbar persisteix en el 
seu atac a la democràcia; 7 de maig: 
La Favb i la Plataforma Barris de 
Muntanya, contra les afectacions 
d'habitatges a Collserola; 22 de maig: 
La Favb lamenta la precipitació 
i l'electoralisme del decret de la 
Generalitat per regular els lloguers; 
4 de juliol: La Favb critica el 
plantejament de les obres del metro 
i demana solucions urgents; 22 
de juliol: L’emergència climàtica 
requereix polítiques de gran 
impacte; 30 de juliol: Barcelona, el 
turisme i la turistificació: apostem 
pel decreixement; 17 de setembre: 
Davant dels problemes de seguretat 
i convivència; 23 de setembre: 
Crida a la vaga mundial pel clima; 
17 d'octubre: La Favb davant la 
sentència del procés; 12 de novembre: 
La Favb i Ecologistes en Acció 
davant el desplegament del 5G; 20 de 
novembre: En defensa del Reglament 
de Participació Ciutadana de 
Barcelona; 5 de desembre: L'aportació 
de la ciutadania al finançament del 

transport públic no ha d'augmentar; 
20 de desembre: Demanem que la 
ZBE evolucioni ràpidament cap a 
una taxa anticontaminació.

Continguts de les rodes 
de premsa que han tingut 
lloc a la seu de la Favb

 � 8 de gener: Denúncia sobre la si-
tuació dels menors tapiats al seu 
pis de Ciutat Meridiana per part 
del Banc Sabadell (convocada 
conjuntament amb l'AV de Ciutat 
Meridiana).

 � 28 de febrer: Presentació del do-
cument “Mesures ineludibles per 
garantir el dret a l'habitatge a Bar-
celona”.

 � 26 d'abril: Agbar, contra la parti-
cipació ciutadana (convocada con-
juntament amb Aigua és Vida i el 
Consell d'Associacions de Barce-
lona).

 � 7 de maig: Els barris de muntanya 
davant l'aprovació del Pla Especial 
de Collserola (convocada conjun-
tament amb la Plataforma Barris 
de Muntanya).

 � 8 de maig: Signatura del Pacte 
Social i Institucional per l'Aigua 
amb els grups polítics de Barcelo-
na (convocada conjuntament amb 
Aigua és Vida i l'Associació de 
Municipis i Entitats per l'Aigua 
Pública).

 � 11 de juny: Demandes dels movi-
ments socials davant el nou govern 
de Barcelona. (convocada conjun-
tament amb l'Assemblea de Barris 
per un Turisme Sostenible, Aigua 
és Vida, Aliança contra la Pobresa 
Energètica, PAH, Sindicat de Llo-
gateres i la Xarxa per la Sobirania 
Energètica)

 � 12 de desembre: Barris en lluita 
contra l'amiant (convocada con-
juntament amb  l'associació Ju-
bilats de Macosa-Alstom afectats 
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dedicar a reflexionar sobre el dret 
a la salut i les lluites ciutadanes 
derivades.

Carrer 153 (novembre): Crisi de 
seguretat?

Passat l'interès mediàtic de l'estiu 
per l'anomenada “crisi de seguretat”, i 
entenent que els temes de convivència 
són una preocupació real als barris, 
la revista va dedicar el dossier a 
analitzar i interpretar les dades sobre 

seguretat pública, apropant-se al 
tema de manera transversal de la mà 
d'experts i periodistes. Una aposta 
que va tenir continuïtat a la Favb 
amb la celebració d'un Fòrum veïnal 
sobre seguretat als barris que va tenir 
un gran seguiment. El contingut de 
Carrer va servir per aportar reflexions 
al debat. Entre molts d'altres temes, 
es van publicar articles sobre el 
llegat del desaparegut urbanista Joan 
Antoni Solans i sobre l'organització 
política i tècnica del nou Ajuntament.

L'edició del número va anar 
acompanyada del ja clàssic calendari 
dels dibuixants Carlos Azagra i 
Encarna Revuelta, dedicat aquest 
2020 a l'emergència climàtica i amb 
la incineradora del Besòs com a motiu 
principal. S'han editat i distribuït 
6.000 exemplars d'un calendari que 
té un enorme èxit entre els lectors/es 
de Carrer.

La revista té un tiratge de 8.000 
exemplars en paper, 5.000 dels quals 
s’han repartit entre 212 punts de 
distribució d’arreu de la ciutat -entre 
els quals les associacions de veïns i 

veïnes federades- i 3.000 han anat 
dirigits a bústies de diverses entitats, 
institucions i persones interessades. 
La distribució per districtes queda 
actualment de la següent manera: 
Ciutat Vella: 22; l'Eixample: 19 ; 
Sants-Montjuïc: 25 ; Les Corts: 11; 
Sarrià-Sant Gervasi: 11; Gràcia: 26 ; 
Horta-Guinardó: 21; Nou Barris: 26 ; 
Sant Andreu: 23 ; Sant Martí: 28.

Tots els números de la revista es 
poden consultar en digital a la web de 
la Favb i també descarregar en pdf. 
La mitjana es manté entre les 700 i 
1.000 descàrregues per número.

Per acabar aquesta memòria, 
recordar que la mostra gràfica 
“Barcelona a peu de Carrer” es va 
exposar al Casal de barri de Sagrada 
Família de l'1 al 28 de febrer de 
2019, donant per tancada la volta per 
diferents barris de Barcelona que clou 
la (llarga) celebració dels 25 anys de 
la revista. L'any que ve farà 30 anys 
que Carrer surt ininterrompudament 
al carrer.

Annex 4

Annex 3

Annex 2
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BEC
Barri Espai de Convivència
Memòria 2019

INTRODUCCIÓ
La Federació d'Associacions de 

Veïnes i Veïns de Barcelona (Favb) 
treballa amb la intenció de millorar 
la qualitat de vida comunitària i el 
benestar social. Amb aquest objectiu 
es desenvolupen projectes d'acció i 
transformació social dirigides a tota 
la ciutadania.

Entre els diversos projectes es 
troba “Barri Espai de Convivència” 
(BEC), que va néixer l'any 2000 
al barri del Raval de Ciutat Vella 
amb la intenció de visibilitzar i 
treballar diferents problemàtiques 
(inseguretat, pobresa, xenofòbia o 
racisme), i fer-ho especialment des 

de la perspectiva dels més joves i el 
món educatiu.

Durant aquest temps s'ha anat 
desplegant el projecte a diferents 
barris de Barcelona per tornar aquest 
any 2019 a Ciutat Vella-Raval i poder 
fer un balanç de l'evolució de les 
problemàtiques al llarg dels anys.

El projecte s'ha reestructurat 
i s'ha començat a treballar sobre 
diversos camps: l'històric, fent 
una radiografia de l'evolució del 
barri; l'educatiu, posant èmfasi en 
l'aprenentatge sobre el barri, la seva 
identitat i el sentiment de pertinença 
del seu veïnat; el social, estudiant 

les problemàtiques i les necessitats 
de canvi; o el de la convivència. 
L'objectiu general, fomentar entre 
els joves i infants del barri el 
coneixement, la conscienciació i la 
sensibilització. Finalment i com a 
nou mètode de treball, s'ha afegit el 
camp participatiu veïnal.

A causa de la dimensió del 
projecte, aquest s'ha hagut d'allargar 
un any més (2020), amb l'objectiu que 
el treball de camp participatiu veïnal 
-a través de mapatges en les places, 
mercats i carrers-, sigui cartografiat i 
exposat en els espais públics del barri 
com a activitat de retorn final.
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alumnes i alumnes d’ESO, sobre el 
seu punt de vista de la situació del 
barri (veure annex 15).

 � Fitxa d'avaluació sobre les xerra-
des i tallers a les aules a comple-
tar per l'equip educatiu del centre 
educatiu (veure annex 8).

FASE 
D’ACTUACIÓ

REUNIONS I TROBADES
Les reunions més rellevants que 

s'han anat realitzant al llarg de l'any 
han estat seleccionades de la següent 
manera (veure annex 17):

 � Reunions quinzenals de l’equip 
tècnic amb el Coordinador de pro-
jectes.

 � Reunions setmanals de l’equip tèc-
nic per a la posada en comú, se-
guiment i gestió del projecte.

 � Reunions diàries de curta durada 
amb l'alumnat de pràctiques per 
assignar tasques diàries, resol-
dre dubtes i problemes i millores 
diàries.

 � Reunió d'avaluació del projecte 
amb les responsables del depar-
tament d'Acció Comunitària de 
l'Ajuntament. En aquesta reunió 
es presenta la necessitat d'allargar 
el projecte un any més.

 � Reunions de seguiment al llarg de 
tot l’any de forma presencial amb 
les responsables del departament 
d’Acció.

 � Reunió amb les tècniques del de-
partament de Participació per ac-
tualitzar el fitxer general d’entitats.

 � Reunió amb les tècniques del barri 
de l'Ajuntament de les zones nord i 
sud del Raval.

 � Reunions amb les següents enti-
tats:

 � Tècnica de la Fundació Tot Ra-

val.
 � Tècnica de l’entitat Colectic.
 � Directius i tècniques del Casal 
dels Infants del Raval.

 � Reunió amb les treballadores i 
treballadors dels centres educatius 
(veure annex 9):

 � Direccions.
 � Caps d’estudis.

 � Coordinadors/es de primària i 
secundària.

 � Responsable de l’aula d’acollida

Els centres educatius de primària 
i secundària on s’han mantingut 
aquestes reunions han estat els 
següents:

1. Escola Pia de Sant Antoni.

2. CEIP Collaso i Gil.

3. CEIP Rubén Darío.

4. CEIP Milá i Fontanals.

5. Escola Vedruna – Raval.

6. Escola Labouré.

7. IES Milà i Fontanals.

TREBALL DE CAMP 
ESTUDI DE BARRI

L’equip tècnic va veure la 
necessitat d’efectuar una sèrie 

d’entrevistes a diferents entitats i 
agents socials que desenvolupen la 
seva tasca al barri del Raval amb la 
finalitat de conèixer la seva història, 
objectius, activitats i/o accions que 
realitzen, l'opinió sobre la situació 
del barri del Raval i com veuen el seu 
futur. Es van realitzar 24 entrevistes 
en profunditat a les persones 
responsables de les entitats següents 
(veure annex 11):

1. Associació de Comerciants 
del Mercat de la Boqueria.

2. Ateneu del Raval.

3. CAS Baluard.

4. Casal dels Infants del Raval.

5. Església Protestant de 
Barcelona Centre.

6. Nexes.

7. Punt de referència.

8. Raval No Resignat.

9. Associació de Mestres Rosa 
Sensat.

10. Sindicat d’Habitatge del 
Raval.

11. SOS Racisme.

12. Fundació SURT.

13. Fundació Tot Raval.

14. Universitat de Barcelona 
(Raval).
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METODOLOGIA I PLA DE 
TREBALL

A continuació, es detallen 
les diferents fases sota les quals 
s’estructura el projecte:

FASE PRÈVIA:

▪ EQUIP DE TREBALL
Format pel Coordinador de 

Projectes, l'equip tècnic de projectes 
de la Favb i l'alumnat de pràctiques 
dels següents centres d'ensenyament 
(veure annex 14):

Grau en Geografia - Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat 
de Barcelona (UB).

Grau en Ciències Polítiques 
- Facultat de Ciències Polítiques 
i Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

Grau en Sociologia - Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB).

Grau mitjà de Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes- Institut 
Puig Castellar (IPC).

Grau en Disseny d'Espais - Centre 
Universitari de Disseny (BAU).

▪ PLA DE TREBALL
Cronograma i organització interna 

de les fases i els respectius objectius 
a assumir a curt termini.

▪ ANÀLISI PRÈVIA 
HISTÒRICA I SOCIAL

Per començar l'anàlisi històrica 
s'estudien els diferents canvis socials 
i urbanístics de les últimes dècades 
(desaparició de les fàbriques i els 
moviments socials vinculats a 
aquest sector, arribada del PERI i 
“oxigenació” del barri, terciarització 
laboral, progressiva explotació 
turística i consegüent gentrificació, 
etc.).

En aquest procés es connecta 
amb el teixit associatiu que encara 
queda latent, així com amb els grups 
socials actius, i es fa una selecció 
de zones del barri per traslladar-hi 
un mapa que anirà acompanyat de 
material fotogràfic sobre els carrers, 
edificis, equipaments i espais públics 
significatius o singulars, a partir del 
qual posteriorment es farà el treball 
de camp (veure annex 1).

Una vegada conegut el teixit 
social, es van seleccionar les diferents 
entitats per àmbit d'actuació, així com 
els agents socials (veure annex 2) i es 

va confeccionar un llistat a partir del 
qual realitzar entrevistes detallades 
sobre el coneixement i acció social al 
Raval.

El guió (veure annex 3) es va 
confeccionar com un model que es va 
anar adaptant segons el tipus d'entitat. 
A més, es van elaborar qüestionaris, 
per al veïnat en general i també per 
als comerciants, tant de la zona nord 
com de la zona sud del barri. Es van 
treballar dos models (veure annex 4) 
per obtenir una bona representació de 
la població que hi viu i treballa, amb 
l'objectiu d'obtenir dades qualitatives 
i fàcils de cartografiar.

Finalment, per preparar el treball 
de camp es van enviar escrits a tots 
els centres educatius amb la finalitat 
de convocar una reunió per detallar 
el treball de camp i les activitats que 
es realitzarien a les mateixes escoles 
(veure annex 5).

Per portar a terme tot això, es van 
treballar els següents punts:

 � Elaboració d'una sèrie de tallers 
a seleccionar pel centre educatiu 
(veure annex 6).

 � Realització de plantilles perquè les 
alumnes i els alumnes de primària 
realitzessin un dibuix de la seva 
perspectiva sobre el barri (veure 
annex 7).

 � Plantilla de qüestionaris per a les 
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A primària es va proposar als 
infants que plasmessin allò que més 
i que menys els agradava del barri a 

través de dibuixos (veure annex 16). 
Un cop finalitzada l’activitat, es va 
demanar als professors que omplissin 
un qüestionari d’avaluació de les 
xerrades (veure annex 8).

L’activitat es va desenvolupar als 
següents centres educatius (veure 
annex 10):

 � CEIP Collaso i Gil: 5è i 6è de pri-
mària

 � CEIP Rubén Darío: 5è i 6è de pri-

mària
 � Escola Laboure: 2n d'ESO

TREBALL DE CAMP 
ESDEVENIMENTS:

Des del moviment veïnal sempre 
s'ha considerat que una part important 
de la força social dels barris passa per 
la seva vida lúdica festiva. L’equip de 
projectes socials de la Favb ha cregut 
important conèixer els que existeixen 
al Raval per transmetre’ls en les 
activitats que es realitzen als centres 
educatius (veure annex 12). Alguns 

exemples:
 � Safari Tour Raval és un “con-
tratour” organitzat i gestio-
nat per entitats en lluita contra 
l'estigmatització del barri, en el 
qual es fa una ruta pels espais que 
treballen per a la comunitat sota 
el lema “El Raval existeix perquè 
Resisteix”.

 � Festival Cultural Raval(s): És un 
festival de cultura amb un extens 
programa d’activitats, concerts, 
tallers i xerrades fruit del treball 
d’un seguit d’entitats del barri. 
Està organitzat per la Fundació 
Tot Raval. Aquesta va ser la 17a 
edició i la temàtica va ser la lluita 
antiracista. Una de les activitats 
va ser “Rumb a la Rumba: Passat i 
present de la comunitat gitana del 
carrer de la Cera”. Es va realitzar 
una passejada per la zona on his-
tòricament ha viscut la comunitat 
gitana del Portal. Es va fer una pa-
rada davant dels murals que home-
natgen la rumba catalana, situats 
al carrer la Cera. Entitats del barri 
van ser presents als Jardins Rubió 
i Lluch, on es van celebrar dife-
rents actes.

 � Ravalstoltada. Aquest any 2019 
va ser la 16a edició. Més de trenta 
entitats del barri van desfilar dis-
fressats, sota el lema del civisme.

 � Festa Major del Raval. Hi va ha-
ver un programa de quatre dies 
força variat: cercavila, activitats 
musicals, esportives, gastronòmi-
ques, diferents tallers per a infants 
i adults, la confecció d’una catifa 
de colors, cinema, balls i jocs.

 � Fòrum Veïnal Convivència i Se-
guretat de la Favb. L’assistència a 
aquest fòrum era fonamental per a 
l’equip, donada la situació de pre-
ocupació que es va detectar a les 
respostes dels responsables de les 
entitats entrevistades i als qüestio-
naris recollits.

 � Activitat realitzada des de la Favb 
als Jardins Rubió i Lluch amb els 
participants del Casal d’Estiu del 
Casal dels Infants del Raval, per 
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15. Xamfrà, Centre de Música i 
Escena del Raval.

16. Associació de Veïns i Veïnes 
del Raval de Ciutat Vella.

17. Associació Xarxa Veïnal del 
Raval.

18. El Lokal.

19. Diàlegs de Dona.

20. Associació Educativa 
Integral del Raval (AEI Raval).

21. Lloc de la Dona.

22. Associació Amical dels 
Immigrants Marroquins a Catalunya.

23. Fundació Arrels.

24. Àgora Juan Andrés Benítez.

Quant al qüestionari per recollir 
les opinions de les veïnes i veïns i 
comerciants del barri, es va començar 
per la zona sud i constava d'aquests 
apartats (veure annex 4):

 � 1. Memòria del Raval. Se’ls pre-
guntava com era el barri, com 
havien viscut l'evolució i quines 
coses voldrien canviar.

 � 2. Problemàtiques. Se’ls pregunta-
va pels problemes principals que 
detectaven i en quins carrers. Do-
nada la importància que va tenir el 
Pla Especial de Reforma Interior 
(PERI), es preguntava de quina 
manera van viure les afectacions. 
També se’ls preguntava pels pro-
blemes actuals d’expulsió de la 
població, desnonaments, narcopi-
sos, pobresa energètica i població 
sense sostre, així com el seu co-
neixement sobre aquelles entitats 
o equipaments que estaven actius 
al barri.

 � 3. El barri amb ulls de dona. Es 
tractava de conèixer el nivell de 
solitud que detectaven tenint en 
compte la quantitat de persones 
grans que viuen soles, sobretot, 

dones. També es preguntava sobre 
qui recauen les cures i l’atenció a 
la gent que viu sola i si havien de-
tectat agressions a dones.

 � 4. Visió general del barri. Es de-
manava una definició del Raval, 
què agradava més i què menys i 
com veien el futur.

Tenint en compte que la situació 
del Raval nord és diferent a la del sud 
(per exemple, en el nivell més baix 
d'afectació del PERI), es va optar per 
variar el qüestionari (veure annex 4).

Es van realitzar un total de 180 
entrevistes al Raval sud (veure annex 
18).

Els qüestionaris a Raval nord 
es van realitzar durant el primer 
trimestre de 2020.

TREBALL DE CAMP 
CENTRES ESCOLARS:

Es van efectuar xerrades i tallers 
als centres educatius de primària i 
secundària (veure annex 9), adaptant 
el llenguatge a les edats dels alumnes.

A secundària es va passar el 
qüestionari a tots els alumnes 
prèviament a l’activitat (veure annex 

15). La xerrada va ser un viatge a 
través de la història de la ciutat de 
Barcelona, fent un especial èmfasi al 
Raval. Les imatges antigues van ser 
rebudes amb estranyesa pel alumnes, 
i les actuals van ser molt ben 
acollides, en conèixer l'entorn més 
immediat. Es va cridar l'atenció sobre 
el llarg procés social per aconseguir 
equipaments i serveis ciutadans, 
el paper que hi van tenir de les 
generacions anteriors i la necessitat 
de continuar lluitant per la millora 
del barri.

Un cop finalitzada la xerrada 
històrica, es van realitzar els tallers 
de participació i el de convivència. 
Els alumnes, dividits en grups, van 
treballar les problemàtiques del barri 
i la cerca de possibles solucions. 
També es van detectar les seves 

percepcions sobre temes socials 
sensibles (immigració, pobresa, 
drogodependències, habitatge, salut 
mental). L'equip tècnic animava el 
debat deixant la porta oberta perquè 
els professors intervinguessin o 
seguissin treballant els temes més 
enllà de les xerrades. La posada en 
comú dels grups va enriquir encara 
més el debat.
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treballar el tema de drets i ciutat. 
Es van realitzar diferents murals i 
dibuixos.

 � Lluita pel CAP Raval Nord. El ba-
rri del Raval ha esperat nou anys 
perquè construïssin un nou espai 
per al Centre d’Atenció Primària. 
L’actual CAP Lluís Sayé havia 
quedat petit i no reunia les condi-
cions mínimes d’infraestructura 
sanitària. Els professionals del 
CAP i les veïnes, veïns, agents so-
cials i entitats del Raval van portar 
a terme una lluita per aconseguir 
que la Capella de la Misericòrdia 
aculli el nou CAP. Hi vam assistir 
als actes reivindicatius que es van 
succeir per aconseguir-ho.

ACTIVITATS DE 
RETORN

Itinerari històric pels barris de la 
Marina. Des que es va realitzar el 
projecte BEC als barris de la Marina, 
l’equip tècnic de la Favb ha realitzat 
activitats de retorn a petició dels 
equips educatius dels dos centres 
públics d’educació secundària de la 
zona.

Vam començar per realitzar la 
xerrada-taller sobre els barris de la 
Marina a l'interior de les aules dels 
centres educatius. Era l’activitat 
de tancament de síntesi de 1r i 2n 

d’ESO. Posteriorment, l’activitat es 
va realitzar en forma de passejada, 
explicant la història dels barris i 
les lluites protagonitzades per les 
veïnes i veïns. Els alumnes havien 
de realitzar altres activitats al carrer, 
dins el crèdit de síntesis. L’any 2019 
no es va poder portar a terme aquesta 
activitat per qüestió d’agenda de la 
Favb. L’equip docent de l’IES Lluís 
Domènech i Montaner va demanar la 
possibilitat de realitzar una passejada 
per part de tots els professors que 
volguessin conèixer el lloc on viuen 
els alumnes: hi van participar 34 
docents i la valoració va ser molt 
positiva (veure annex 13).

CONCLUSIONS 
FINALS

El projecte ha servit d'una 
banda per mostrar l'evolució i les 
modificacions que calia fer en la 
mateixa manera de plantejar-lo, i 
de l'altra per comprovar la idoneïtat 
d'obrir el focus cap a les realitats 
veïnals existents i els processos de 
participació que impliquin les entitats 
actives del barri. Un balanç positiu 
que ha donat lloc a la necessitat de 
continuar al barri durant l'any 2020 
per culminar amb un procés de retorn 
veïnal en forma d'exposició tant en el 
Museu Marítim de Barcelona com en 
el CCCB.

Assessorament
Jurídic Veïnal
Memòria 2019

1. HABITATGE
2. ESPAI PÚBLIC
3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I  MULTICONSULTES
4. ASSEGURANÇA COL·LECTIVA
5. ASSESSORAMENT DIRECTE A LES AV
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han generat una degradació de l'espai 
compartit per tota la ciutadania.

En aquest sentit i durant més de 
dos anys, entitats veïnals i de persones 
amb discapacitat hem estat treballant 
conjuntament per fer front al retrocés 
que considerem que ha suposat la 
normativa actual, tant en l'àmbit de 
l'accessibilitat i la mobilitat, com en 
el mediambiental i del respecte 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 públic i els drets fonamentals 
de milers de persones, com a vianants 
i com a veïnes de la ciutat.

El que hem vist és una desregulació 
en matèria de llicències de terrasses 
que, al nostre parer, incompleix més 
de cinc normes de diferents nivells. 
La modificació de l'ordenança 
aprovada està tan plena d'excepcions 
als seus propis criteris generals que 
resulta arbitrària i deixa l'Ajuntament 
a mercè de l'aplicació específica 
que el Gremi de Restauració vulgui 
aplicar en cada cas, com ja s'està 
veient en diferents ordenacions 
concretes, com pot ser la de passeig 
Joan de Borbó. Fet que es tradueix 
en més capacitat del sector privat per 
explotar lliurement (per menys de 
mig euro al dia) un bé comú escàs i 
cada dia més privatitzat. 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 i posant 
en qüestió la qualitat democràtica de 
la nostra ciutat.

Entre els col·lectius amb els 
quals hem treballat colze a colze en 
aquest tema es troben l'ABTS (ara 
ABDT), Fem Sant Antoni, ECOM, 
Carrers per a Tothom i les AV del 
Gòtic, Alerta Poble-sec, Maragall, 

Horta, Poblenou, Esquerra i Dreta de 
l'Eixample i Sagrada Família, entre 
d'altres.

Assessorament en matèria de terras-
ses

Aquest treball sobre l'espai públic 
es va traduir en la presentació de la 
Iniciativa Ciutadana de modificació 
de l'ordenança de terrasses, i 
posteriorment en la presentació d'un 
recurs contenciós, que se segueix 
tramitant actualment.

A banda de la Favb, participen 
en la iniciativa les associacions 
veïnals Alerta Poble-Sec, Besòs, 
la Cadena d'Estrelles Altes, Casc 
Antic, Centre Social de Sants, Clot-
Camp de l'Arpa, Dreta de l'Eixample, 
Egara, Triangle de Sants, Esquerra de 
l'Eixample, Font de la Guatlla, Fort 
Pienc, Gòtic, Horta, Joan Maragall 
del Guinardó, la Sagrera, l'Òstia, 
Maresme BCN, Poble-sec, Poblenou, 
Prosperitat, Sagrada Família, Salvem 
el Turó, Sant Andreu de Palomar, 
Sant Antoni, Sant Cugat Centre, 
Sant Ramon Nonat, Torre Llobeta-
Vilapicina, Vila de Gràcia.

I les entitats i col·lectius 
ACIC (Associació Catalana per 
a la Integració del Cec), ABTS 
(Assemblea de Barris per un Turisme 
Sostenible -ara 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, Ens 
Plantem Poblenou, Federació 
ECOM, Fem Plaça, Fem Sant Antoni, 
Grup de Treball de Fem Rambla, 
Plataforma Som Paral·lel, Resistim 
al Gòtic, Salvem les Drassanes, SOS 
Carrer Enric Granados, SOS Rambla 
i 500x20 per un Lloguer Públic i 
Assequible.

Actualment s’estan tramitant 
dos procediments contenciosos 
administratius:

 � El recurs ordinari número 
222/2018-M davant la sala del 
contenciós administratiu del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, secció tercera, en què la 
Favb actua com a recurrent con-
tra l'Ajuntament de Barcelona, i 
com a codemandats el Gremi de 
Restauració i Associació Catalana 
d'Empreses Distribuïdors de Butà.

 � El recurs ordinari número 245/18-
C davant la sala del contenciós ad-
ministratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, secció 
tercera, en el qual l'entitat ECOM 
actua com a recurrent.
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1. HABITATGE
A Espanya, un de cada cinc 

ciutadans gasta en habitatge més del 
30% de la seva renda disponible. 
L'habitatge és una de les necessitats 
socials més importants, essencial 
per a poder portar 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 
ha de tenir unes condicions adequades 
per a poder viure dignament. Per a 
moltes persones, el cost de l'habitatge 
és un problema molt rellevant, ja que 
han de destinar a aquesta despesa una 
part important dels seus recursos.

El preu de l'habitatge es va 
incrementar fortament a Espanya 
durant el període expansiu dels 
primers anys del segle XXI, fet que 
feia 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 desnonades per impagament 
de lloguer o de hipoteca. Més de la 
cinquena part dels ciutadans gasta 
en habitatge més d'un 30% del que 
guanyen. Aquest percentatge es 
manté força estable des del moment 
de més desacceleració del mercat 
immobiliari.

La incidència més gran d'alguns 
dels problemes descrits pot vincular-
se a la debilitat de les polítiques 
públiques d'habitatge a Espanya. 
Entre altres mesures d'intervenció 
pública respecte a l'accés a 
l'habitatge, la despesa en ajuts 
directes és considerablement inferior 
a la de la UE-28 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 Unió Europea, tot 
i la reducció dels preus després de 
l'esclat de la bombolla immobiliària.

Assessorament en matèria de habi-
tatge

Per aquest motiu, des de la Favb s'ha 
seguit prioritzant l‘assessorament 
en matèria d'habitatge, posant 
especial èmfasi en les AV de cada 
barri, ja que considerem que el millor 
suport és el que proporcionen les 
persones que hi estan més a prop, 
tant des d'un punt de vista emocional 
com d'acompanyament als diferents 
tràmits que s'hagin de realitzar.

Per altra banda, des de la Favb 
s'ha estat treballant durant en aquest 
any en el document anomenat 
“Pacte per l'Habitatge” tal com 
expliquem en l’apartat de l’habitatge 
de la memòria. Per la seva elaboració 
aquest document ha necessitat 
l’assessorament jurídic per analitzar 
el marc actual i poder proposar nous 
escenaris legislatius i normatius. 

En aquesta línia, i amb la finalitat 
de donar un pas més en l'atenció 
al veïnat, s'ha subscrit un conveni 

amb la Clínica de l'Habitatge, el 
servei de consultes promogut per la 
Clínica Jurídica en dret Immobiliari 
i Mediació Residencial, que forma 
part del projecte "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. En aquest temps els 
hem redirigit més de 15 casos, 
dels quals un 80% han estat resolts 
satisfactòriament per a les persones. 
Les preguntes més freqüents 
han estat les relacionades amb el 
tema de lloguers, en relació amb 
devolucions de fiança, problemes 
per falta d'atenció dels propietaris al 
manteniment de l'habitatge (humitats, 
arranjaments d'electrodomèstics 
o escalfadors), així com temes 
relacionats amb procediments de 
desnonament per falta de pagament 
de la renda o finalització de el 
termini. S'ha incrementat el nombre 
de persones que s'han dirigit a la 
Favb a la recerca d'aquest servei.

2. ESPAI PÚBLIC
L'espai públic de les ciutats és 

un indicador que defineix la seva 
qualitat, i com a dret col·lectiu, les 
administracions han de vetllar pel 
seu exercici. La seva privatització, si 
no està degudament regulada, pot ser 
un factor de desequilibri.

Especialment en el cas de les 
terrasses, necessitem una ordenança 
que reguli millor l'ordenació de taules 
i cadires, ja que la sobreocupació 
actual i el creixement indiscriminat 
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4. 
ASSEGURANÇA 
COL·LECTIVA

L'Ajuntament exigeix tenir 
contractada una assegurança 
de responsabilitat civil per 
fer actes públics al carrer. El 
Decret d'Espectacles 112/2010 
ho diu en el seu article 80 punt 
6: “La realització d'espectacles 
públics o activitats recreatives a 
la via pública o en altres espais 
oberts d'ús públic no delimitats 
requereix la contractació 
d'una pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil per una 
quantia mínima de 601.000 € 
de capital assegurat”.

La Favb ha arribat a un 
acord amb la corredoria Arç 
Cooperativa que permet 
oferir una assegurança de 
responsabilitat civil col·lectiva 
amb unes condicions molt 
avantatjoses per a totes les AV. 
Es tracta d'una assegurança 
que cobreix el conjunt de les 
activitats que realitzen les 
diferents associacions.

La proposta que realitza 
la Favb es fa sota el marc de 
l'economia social i solidària, 
en la qual l'assegurança la 
contracta la Federació i la 
resta de les associacions estan 
assegurades sota la mateixa 
pòlissa, gaudint dels seus 
avantatges.

Què ofereix l'assegurança?

La pòlissa cobreix els danys 
materials i / o personals a 
terceres persones a causa de les 
activitats realitzades per l'AV: 
activitats d'oci, sopars populars, 
concerts de música, excursions, 
sortides, reunions, formació i 

tallers. A més, ofereix un servei 
d'assistència jurídica per atendre 
reclamacions i denúncies de 
persones perjudicades fins a un 
límit de 12.000 € per sinistre i 
any. I també les despeses que 
pugui generar un treballador 
o treballadora de l'associació 
de veïns a conseqüència d'un 
accident laboral.

De les més de 100 AV 
consultades, més de la meitat 
han respost positivament a 
l'oferiment de la Favb. Els 
motius han estat l'estalvi 
de preu, el fet que la Favb 
sigui la titular, cosa que dona 
confiança en l'assegurança, 
i que la companyia sigui 
una cooperativa i no una 
gran multinacional. L'aposta 
per l'economia solidària és 
important per a les nostres 
entitats. En total, 24 AV estan 
en tràmits per materialitzar la 
subscripció i la resta ho estan 
estudiant.

Les AV que han decidit no 
adherir-se ho han fet per raons 
de fidelitat a la seva companyia, 
afinitat a recomanacions 
familiars, o bé perquè ja 
formen part d'una altra pòlissa 
col·lectiva, com és el cas de 
les entitats que gestionen 
equipaments municipals. En tot 
cas, la Favb continuarà insistint 
en aquest servei i fins i tot en la 
seva ampliació, per l'important 
estalvi econòmic que suposa 
fer-lo de manera conjunta.
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La demanda presentada és fruit 
de la col·laboració entre ECOM, 
Carrers per a Tothom, Fons de 
Defensa Ambiental i la Favb. També 
hi han col·laborat les AV, mitjançant 
l'aportació de la prova, molt valuosa, 
consistent en fotografies de les 
terrasses que ocupen els carrers de 
cada barri.

Després de la resposta de 
l'Ajuntament i del Gremi, ara estem 
en fase de conclusions, a l'espera que 
facin les seves els demandats, donat 
que la Favb ja  ha lliurat les seves. 
L'esforç que s'està fent en aquesta 
demanda és immens, però d'estimar-
se, suposaria una important victòria 
per al moviment veïnal envers els 
grups de pressió de la restauració.

Aquest recurs és un precedent que 
es podria replicar a d'altres municipis 
on la ciutadania vegi vulnerats els 
seus drets pels mateixos motius. Des 
del moviment veïnal i de la diversitat 
funcional confiem que els tribunals 
faran justícia i restabliran la legalitat 
vigent, garantint que Barcelona sigui 
veritablement una ciutat per viure i 
per conviure, on fer compatibles les 
activitats comercials i la convivència.

3. 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I  
MULTICONSULTES

Fa poc més de dos anys es va 
aprovar el Reglament de Participació 
Ciutadana de Barcelona (30/10/2017), 
com a resultat d'un llarg procés en el 
qual s'havia treballat amb l'objectiu de 
millorar la participació democràtica 
del teixit social i la ciutadania. El 
reconeixement de les associacions 
ciutadanes com a subjectes que 
podien actuar per millorar la qualitat 

de vida a la ciutat va ser la culminació 
d'una llarga lluita del moviment 
veïnal i social.

Una de les eines del nou 
Reglament és la participació 
mitjançant les consultes ciutadanes, 
la finalitat de la qual és demanar el 
parer de la ciutadania en matèries de 
competència municipal.

D'aquesta manera, a iniciativa 
d'entitats i particulars es va iniciar el 
procés per fer una multiconsulta, que 
va culminar a febrer del 2018 quan va 
acabar la recollida de signatures. Les 
matèries sobre les quals versava eren: 
a) la municipalització de la gestió 
del servei de l'aigua; b) el canvi de 
nom de la plaça Antonio López; i c) 
la construcció d'habitatges a l'edifici 

d'un popular gimnàs del districte de 
Ciutat Vella.

Malgrat que la iniciativa sobre 
la municipalització de la gestió 
de l'aigua va ser avalada 15.000 
signatures, no va aconseguir passar el 
primer tràmit d'aprovació al Plenari 
del mes d'abril. Un cop fort per a les 
entitats, que van recórrer la decisió, 
i que finalment es va aconseguir 
aprovar per plenari de l'Ajuntament 
l'octubre de 2018.

Com veurem més endavant, 
el novembre de 2019 el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya va 
anular el reglament de participació”.
Assessorament sobre multiconsultes

La decisió del Tribunal obeïa 
als recursos que van interposar en 
contra de la normativa Abogados 
Catalanes por la Constitución, entre 
moltes d'altres entitats darrere de les 
quals estava la multinacional Agbar. 
Hi ha un total de vuit contenciosos 
en marxa, en alguns dels quals està 
personada la Favb i els particulars 
que van demanar la consulta.

ÒRGAN JUDICIAL PROCEDIMENT DEMANDANT 

Contenciós número 3 
de Barcelona 

Procediment 
ordinari 421/2018-A 

Societat General d'Aigües de Barcelona 
SA (SGAB) 

Contenciós número 6 
de Barcelona 

Procediment 
ordinari  58/2019-D 

Comitè Intercentres d’Aigües de 
Barcelona, empresa metropolitana de 
gestió del cicle integral de l’aigua SA 

Contenciós número 11 
de Barcelona 

Procediment 
ordinari 442/2018-C 

Cambra de Concessionaris i Empreses 
Vinculades al Sector Públic a l'àmbit de les 
infraestructures, els equipaments i 
serveis públics 

Contenciós número 15 
de Barcelona 

Procediment 
ordinari 470/2018-A 

Aigües de Barcelona, empresa 
metropolitana de gestió del cicle integral 
de l'aigua SA 

Contenciós número 16 
de Barcelona 

Procediment 
ordinari 484/2018 B 

Advocats Catalans per la Constitució 

Contenciós número 2 
de Barcelona 

Procediment 
ordinari 260/2019-A 

Aigües de Barcelona, empresa 
metropolitana de gestió del cicle integral 
de l'aigua SA. 
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5. 
ASSESSORAMENT 
DIRECTE A LES AV

Hem mantingut el servei 
d'assessorament jurídic que es 
prestava a les AV, que ha sigut 
utilitzat durant l'any 2019 per les 
AV de les Corts, Sagrada Família, 
la Teixonera, Mas Guimbau-Can 
Castellví, el Besòs, Badal, Brasil 
i la Bordeta, Barceloneta, Camp 
Nou, Can Peguera, Centre Social de 
Sants, Ciutat Meridiana, Clot-Camp 
de l'Arpa, Diagonal Mar, Dreta de 
l'Eixample, Esquerra de l'Eixample, 
Poblenou, Porta, Prosperitat, 

Zona Universitària, Maresme i la 
Coordinadora d'Associacions de 
Veïns i Entitats de Nou Barris.

Un 30% d'aquestes consultes 
estaven relacionades amb temes de 
gestió i organització de la mateixa 
AV, com per exemple la convocatòria 
d'assemblees, renovació dels càrrecs, 
problemes de gestió i responsabilitat 
de les juntes anteriors, revisió 
d'estatuts, etc. L'altre 30% van ser 
consultes sobre la protecció de 
dades i la seva implantació. En un 
20% del casos les AV preguntaven 
sobre temes d'habitatge (lloguers, 
desnonaments, etc.) i en un 10%, 
sobre temes urbanístics. La resta van 
ser temes diversos, com revisió de 
documents i contractes, problemes 
d'espai públic i convivència, etc.

La Favb ha estat present en el 
procediment obert sobre l'entorn de 
l'Espai Barça donat que, per iniciativa 
de les AV de la zona, s'ha interposat 
un contenciós-administratiu (Recurs 
ordinari núm. 191/2018-J contra 
la modificació del Pla General 
Metropolita en i l'àmbit dels terrenys 
del FCB en el districte de les Corts), 
i que actualment està en fase de 
conclusions.

Igualment, la Favb participa des 
que es va constituir l'any 2019 en la 
Xarxa de Prevenció i Convivència, 
que neix amb la voluntat d’establir 
diagnòstics preventius sobre els 
problemes i riscos de seguretat 
referits a l'ús per part dels infants i 
els joves de les tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC).

30%

30%

20%

10%
10%

Gestió i administració

Protecció de dades

Habitatge

Urbanisme

Diversos

Temàtiques d'assessorament a les AV
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