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La neteja de Barcelona
proposta de la Xarxa Veïnal del Raval

La neteja, o millor dit, la brutícia, és un dels 
principals problemes de la ciutat de Barcelona, 
segons les dades del baròmetre municipal. L’Ajun-
tament n’és conscient i ha activat un pla de xoc i 
una nova contracta que el passat 7 de març es va 
activar en cinc districtes de la ciutat i s’estendrà 
a partir de setembre a cinc més. El pressupost ha 
augmentat un 14% i hi ha 400 treballadors més, 
una notícia de la que ens alegrem.

En espera del resultat d’aquestes mesures 
destinades a la neteja i a la recollida d’escombra-
ries, volem posar el focus en un altre problema re-
lacionat amb la gestió de residus que creiem que 
no s’està abordant prou: l’incivisme. Com se sol 
dir, no és més net qui més neteja, sinó qui menys 
embruta, i Barcelona té un problema d’incivisme 
que impedeix que la ciutat estigui neta.

L’incivisme es percep tant entre els veïns com 
entre els comerciants i els turistes. És habitual 
que els turistes orinin als carrers, els comerciants 
deixin les seves caixes buides en ple carrer o els 
veïns abandonin les escombraries fora dels con-
tenidors. Per això reclamem una campanya de 
conscienciació i informació eficaç.

Les administracions han posat en marxa cam-

panyes anteriorment, però aquestes no han com-
plert el seu objectiu. Creiem que la millor manera 
que siguin eficients és que es consensuïn amb els 
veïns que pateixen el problema i que coneixen 
les especificitats de cada barri. En la nostra opi-
nió, els agents ciutadans poden jugar un paper 
més actiu i eficaç del que han jugat fins ara.

A més, seria convenient valorar la necessitat 
d’aplicar sancions als comerços, veïns i turistes 
que incompleixen la normativa, perquè el que 
està passant en aquests moments és que són els 
veïns cívics els que es veuen obligats a recordar 
les seves obligacions als incívics, amb el proble-
ma de convivència que això pot comportar.

En conclusió, reclamem:

Una campanya consensuada amb els veïns 
dedicada a conscienciar i informar els ciutadans 
de la necessitat de gestionar correctament els 
residus que generen, en la qual els agents cívics 
juguin un paper important i que contempli una 
segona fase en la qual s’imposin mesures sancio-
nadores als qui incompleixin les ordenances mu-
nicipals en matèria de neteja.
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Posicionament front al projecte de 
remodelació de la Ronda 
Sant Antoni proposta de la Xarxa Veïnal del Raval

Ja són més de 15 anys que la Ronda Sant An-
toni, entre els carrers Manso i Floridablanca, està 
pacificada, els primers anys degut a la presència 
de les carpes provisionals que van acollir el mer-
cat de Sant Antoni mentre es duien a terme les 
obres de remodelació del mercat original i, pos-
teriorment, degut al manteniment de la zona pa-
cificada després de la retirada de les carpes.

Durant aquest anys ha quedat ben palès que 
aquest canvi no ha suposat cap problema d’ac-
cessibilitat als barris de Sant Antoni, del Raval, ni 
al conjunt de la ciutat.

En aquest moments se’ns brinda la oportuni-
tat de manifestar la nostra opinió, mitjançant un 
procés participatiu, sobre el projecte de remode-
lació de la Ronda Sant Antoni que l’Ajuntament 
de Barcelona està a punt d’aprovar. Aquest pro-
jecte contempla la retirada de la llosa actualment 
existent entre els carrers Manso i Floridablanca, 
antic terra del mercat provisional, i suposarà la 
remodelació de la Ronda Sant Antoni.

En l’actualitat s’estan valorant tres opcions de 
remodelació de la ronda:

A) Ronda totalment pacificada: amb arbrat, 
bancs i espai per a usos veïnals i jocs infantils; 

amb els espais de càrrega i descàrrega i els con-
tenidors de deixalles i reciclatge necessaris.

B) Ronda semipacificada: amb la mateixa sec-
ció que el projecte anterior, però incorporant un 
carril d’autobús, el de baixada, per als autobusos 
que provenen del carrer Sepúlveda i Villarroel.

C) Ronda no pacificada: recuperar el projecte 
plantejat el 2018, que inclou dos carrils de bus (un 
de pujada i un altre de baixada), amb dos carrils 
centrals de bicicletes (posició avui desfasada) i un 
carril per a càrrega i descàrrega.

Volem:

Ens posicionem i demanem que es duguin a 
terme les actuacions urbanístiques que mantin-
guin la fluïdesa entre barris alhora que incorpo-
rin espais per a usos veïnals, apostant per espais 
menys contaminats i sorollosos en favor de la 
salut de tothom, espais el màxim pacificats pos-
sible. A la vegada, demanem que es facin accions 
de caràcter social allà on sigui necessari per a la 
preservació de la convivència.



4

Menys soroll als nostres barris
proposta de la Xarxa Veïnal del Raval

Des de la Xarxa Veïnal del Raval proposem 
que la Favb resolgui que està d’acord en poten-
ciar i intentar negociar amb les diferents admi-
nistracions (Ajuntament, Generalitat, Govern 
central…) una política de reducció de la contami-
nació acústica dins de la nostra ciutat. Tal com do-
cumenta la Revista Catalana de Dret Públic (2016), 
“els efectes del soroll sobre la salut inclouen des 
del trauma acústic agut fins al trauma acústic 
crònic, amb destrucció de les cèl·lules recepto-
res del so i la corresponent pèrdua d’audició, a 
més de l’augment del ritme cardíac i respirato-
ri, de l’angoixa, de l’agressivitat i del cansament; 
la reducció de l’activitat cerebral i, per tant, del 
rendiment; la reducció de l’activitat digestiva, i 
importants pertorbacions del son, causa de neu-
rosis ansioses-depressives reactives secundàries 
(exògenes), distonies neurovegetatives (fins i 
tot cròniques) i d’un ampli ventall de patologies 
psíquiques, i pot agreujar problemes cardiovas-
culars, processos cancerígens o de colesterol, o 
afeccions gàstriques de tipus nerviós”.

Aquesta petició de la Xarxa Veïnal del Raval 
es troba en sintonia amb les anàlisis de diferents 
institucions com l’Organització per a la Coope-
ració i Desenvolupament Econòmic (OCDE), que 
indica que l’Estat espanyol és el segon país del 

món amb uns nivells més alts de contaminació 
acústica (París, 1986); l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), la qual descriu el soroll com la prime-
ra molèstia ambiental dels països industrialitzats 
(Chicago, 2017); la Conferència de Nacions Unides 
d’Estocolm sobre el Medi Ambient Humà, que el 
1972 reconegué per primera vegada oficialment 
el soroll com un agent contaminant més; els in-
formes al Parlament del Síndic de Greuges que 
s’han fet ressò dels problemes derivats del soroll 
(Barcelona, 2014) o la Síndica de Greuges de Bar-
celona, la qual conclou que el dret dels veïns al 
descans i a viure sense sorolls excessius i molès-
ties intolerables ha de ser l’eix conductor de les 
polítiques públiques i de les actuacions de les 
administracions en l’àmbit de l’oci i el turisme 
(Barcelona, 2016).

Per finalitzar, recordar a les nostres institu-
cions que tot aquest bagatge legal ha desembo-
cat en la producció d’ingent jurisprudència per 
part del Tribunal Europeu de Drets Humans, un 
element que ens porta a exigir que les nostres 
administracions es comportin d’igual manera fins 
a convertir la nostra ciutat en un espai amable 
acústicament pels veïns i el més lliure de soroll 
possible.

proposta de l’AVV del Gòtic
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Resolució sobre la guerra a Ucraïna

Per la regularització de les persones 
sense papers proposta de la Junta de la Favb

Fa temps que milers de persones viuen als 
nostres barris en situació irregular. Subsistint amb 
el que poden, sovint sent explotats en l’econo-
mia informal. Són veïns i veïnes sotmesos a una 
situació legal que els impedeix desenvolupar una 
vida mínimament normal. Alguns fa molts anys 
que viuen entre nosaltres. Són persones amb 
processos migratoris sovint derivats de conflic-
tes al seu país d’origen -guerres, persecució, cri-
si climàtica…-. Durant el confinament va aflorar 
una enorme quantitat de persones que, de cop 
i volta, es van veure privades de totes les seves 
fonts d’ingressos i no tenien drets a les modali-
tats de suport públic. Durant uns mesos es van 
posar en marxa polítiques d’emergència que ja 
no funcionen.

Amb la crisi d’Ucraïna s’ha fet palès una nova 
situació dramàtica. Les mesures, justes, de su-
port a les persones que fugen de la guerra ens 
recorden cruament que la mateixa protecció s’ha 

negat sistemàticament a persones d’altres proce-
dències. La limitació dels recursos de protecció 
social corre el risc d’afeblir encara més la petita 
xarxa de protecció que ha permès mitigar la si-
tuació dels sensepapers.

Es tracta d’una política injusta, discrimina-
tòria i ineficient que condemna l’economia infor-
mal -i a la vegada reforça la seva expansió- a part 
del nostre veïnat. Que no té en compte que els 
nouvinguts tenen un paper important a jugar en 
la renovació demogràfica del nostre país.

Per això creiem que és hora de canviar de po-
lítiques migratòries, fent-les més justes i orienta-
des a acollir adequadament les persones nouvin-
gudes, per raons ètiques i pràctiques.

Per això donem suport a la Iniciativa Legisla-
tiva Popular (ILP) que exigeix una regularització 
extraordinària i un canvi en les polítiques migra-
tòries.

proposta de la Junta de la Favb

La preparació d’aquesta assemblea ens ha 
agafat al inici d’un esdeveniment important, la 
guerra a Ucraïna. I no és que les guerres siguin 
excepcionals. Mai s’han aturat en els darrers anys 
afectant tots els continents. Vivim en un món 
on el control del comerç mundial i l’accés a les 
matèries primeres són el més important per a les 
elits, que són les que provoquen les guerres.

La guerra a Ucraïna s’inicia en el context 
d’una pandèmia de dos anys de durada, d’una 
crisi econòmica que s’arrossega des de fa catorze 
anys i de la urgència de mesures per afrontar la 
limitació dels recursos energètics i el canvi climà-
tic. La primera conseqüència que se’n deriva de 
tot plegat és l’augment global del nombre de 
persones refugiades i de les desigualtats aquí i a 

tot Europa. Arreu veiem augmentar l’encariment 
de la vida per a la majoria de població.

Tot i que és molt difícil destriar una única 
causa de tot el que està passant, la complexitat 
del moment no impedeix que us proposem una 
resolució contra la guerra a Ucraïna exigint la re-
tirada de les tropes invasores russes. Un altra ve-
gada queda clar que cal preparar la pau i dir no a 
l’increment dels pressupostos militars perquè si 
el que es prepara és la guerra, creix la tendència 
a pensar i actuar en clau d’armes i exèrcits.

Manifestem un cop més que la fórmula per 
cuidar la vida i la seva font que és el planeta és 
apostar per la mediació i les relacions, no per la 
força, i per crear ponts entre tots nosaltres en lloc 
de murs.
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Després d’anys de preus relativament esta-
bles, tornem a experimentar un fort increment 
de preus, especialment important en el cas dels 
productes energètics -gas, llum, combustibles...- 
i també en els productes d’alimentació. L’expe-
riència anterior ens fa pensar que aquestes puja-
des s’acabaran generalitzant.

Els increments de preus no afecten tothom 
per igual, ja que el seu impacte depèn del tipus 
de consum de cada llar i de les possibilitats de 
cada persona de traslladar els augments dels 
preus als seus ingressos. És obvi que si els preus 
augmenten al voltant del 10% i els salaris només 
un 2,5%, els assalariats experimenten una forta 
caiguda del seu nivell adquisitiu, que no fa més 
que reforçar la devaluació salarial generada en 
la crisi anterior. Tots els sectors que no puguin 
traslladar costos a preus experimentaran la ma-
teixa pèrdua. La importància de perdre poder 
adquisitiu és més acusada com més baix és el 
nivell d’ingressos. No té els mateixos efectes una 
reducció del poder adquisitiu per a una perso-
na que guanya 3.000 euros mensuals que per a 
una que només en guanya 1.000. Estem davant 
d’una situació que pot provocar una nova onada 
d’agreujament de la pobresa.

Per altra banda, no tothom té la mateixa 
responsabilitat en aquest procés inflacionari. Al 
darrere hi ha elements externs -com ara la crisi 
energètica mundial o la guerra d’Ucraïna-, políti-
ques nefastes -per exemple, el model de fixació 

de preus elèctrics- i oligopolis i sectors econò-
mics amb pràctiques abusives. No tot té el mateix 
origen ni es pot tractar per igual. Ni tampoc hi ha 
mesures màgiques, com la proposta de reducció 
d’impostos, que acabaria amb un nou deteriora-
ment dels serveis bàsics.

Per tot això, volem expressar:

1. Que no és tolerable que la situació actual 
suposi un nou afebliment de l’economia dels 
grups socials més fràgils i empobrits, que pro-
funditzi un cop més en les desigualtats i l’empo-
briment insuportable d’una part creixent de la 
població. Cal aplicar mesures de protecció de les 
rendes més modestes i evitar que, un cop més, 
els assalariats paguin l’ajust.

2. Que cal aplicar mesures contundents 
contra totes aquelles pràctiques que permeten 
guanys abusius a determinats sectors -empreses 
energètiques, lloguers, financeres...-.

3. Que cal erradicar amb fermesa la corrupció 
institucional des de tots els àmbits, polític, jurídic 
i social.

4. Que cal reorientar l’economia perquè la 
inevitable crisi energètica i ecològica, en lloc 
d’esdevenir un desastre social, es redueixi i obri 
la possibilitat d’un model social més just i racio-
nal.

Davant el retorn de la inflació
proposta de la Junta de la Favbproposta de la Junta de la Favb
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La falta d’empenta de la política municipal de 
Barcelona per reduir els residus domèstics i aug-
mentar la recuperació dels residus sòlids urbans 
allunya la ciutat dels objectius de Catalunya i Eu-
ropa. L’Ajuntament de Barcelona incompleix tots 
els compromisos i ho continuarà fent si no hi ha 
un canvi rellevant.

Davant d’aquest nou estancament, propo-
sem:

1. Promoure una nova cultura dels residus. 
No és possible eliminar els residus. Es poden ges-
tionar com a recursos o es poden abandonar com 
a materials inservibles. La valorització dels residus 
és imprescindible i els impostos estan assumint 
les externalitats dels processos de producció.

2. Constituir un Consell municipal de re-
sidus a Barcelona. Caldrà fer un organisme de 
participació, sense esperar al pròxim mandat, on 
tots els sectors implicats estiguin representants 
i que allunyi les picabaralles partidistes i d’inte-
ressos creats d’un tema que requereix el consens 
ciutadà. A més, a tots els barris que ho demanin, 
cal establir consells participatius per aconseguir 
reduir els residus per imperatius econòmics, 
ecològics i climàtics.

3. Apostar pel sistema de recollida porta 
a porta a tota la ciutat. El sistema funciona a 
grans ciutats. A Berlín, Milà, Londres, Anvers, Par-
ma o Ljubljana es fa així. Barcelona, a la cua de 
les ciutats d’Europa pel que fa a la recuperació 
de residus, és plena de contenidors, un sistema 
que va arribar a la saturació fa més de deu anys, 
quan es va intentar recuperar sense èxit la fracció 
orgànica.

4. Fer un pla de tancament de la incinera-
dora. Durant dècades s’ha amagat la contamina-
ció de la combustió dels residus i la gran quanti-
tat de cendres i escòries (ferralla) que genera la 
incineradora de Barcelona. Cal establir les bases 
per evitar enviar a la incineradora recursos mate-
rials que haurien de ser aprofitats.

5. Aplicar una llei de prevenció dels resi-
dus. Barcelona necessita una nova llei catalana 
de prevenció dels residus més ambiciosa que 
la llei estatal. Aquesta llei està en fase de redac-
ció i volem que es tinguin en compte les bases 
presentades per la Plataforma Ciutadana Residu 
Zero.

6. La resposta és el model Residu Mínim / 
Residu Zero. Proposem que a Sarrià Antic, a tots 
els barris de Barcelona, s’implementi aquest mo-
del, que simplifica la classificació i la recollida dels 
residus, i redueix els costos, fent que la prioritat 
sigui la recuperació de la fracció orgànica. Els po-
bles que el practiquen són els que més residus 
recuperen de la fracció orgànica, d’envasos i d’al-
tres materials.

7. Pagar proporcionalment pels residus 
generats. Barcelona ha d’aconseguir que qui fa 
més residus, i no participi en la recollida selecti-
va, pagui més, i qui els dipositi ben embossats, 
pagui menys. Per això cal un sistema de recollida 
porta a porta, no anònim i basat en la correspon-
sabilitat individual i col·lectiva. Les bonificacions, 
les exempcions i la seva proporcionalitat han 
millorat, però no són suficients. A diferència dels 
rebuts de l’aigua, l’electricitat i el gas fòssil, el pa-
gament de la TRR i la TMTR no té relació amb la 
quantitat de residus que generem.

Residus, i ara què?
proposta de la Comissió de residus de la Favb


