
Resolucions



DIGITALITZACIÓ DE LA VIDA
Resolució presentada per la junta de la Favb

Fa temps que es parla de la revo-
lució digital que, teòricament, apor-
tarà grans millores a la nostra vida 
quotidiana. La pandèmia ha obert 
una oportunitat al desenvolupament 
d’aquesta tecnologia, especialment 
en els serveis. Amb l’argument que 
cal reduir el contacte físic, s’ha pro-
duït una irrupció massiva de serveis 
online, tant públics com privats. I el 
que estem experimentant és tot men-
ys una millora.

Els exemples negatius són nom-
brosos; en destaquem dos:

    • L’atenció sanitària primària és 
el cas més flagrant d’una pèrdua de 
qualitat i d’intensitat del servei, però 
no és l’únic. Situacions semblants 
s’han donat en l’educació, els serveis 

socials i els tràmits administratius.

    • En l’àmbit privat, el sistema 
bancari està protagonitzant una tan-
cada massiva d’oficines que és font 
de maltracte de molts clients.

Estem experimentant una clara 
pèrdua de qualitat en totes aquelles 
activitats on la relació interpersonal 
és bàsica. Un desviament de la feina 
cap als usuaris, que suposa, a més, 
un increment de les desigualtats lli-
gades a tot el que implica la bretxa 
digital (qualitat del servei telefònic, 
dels equips, de l’expertesa personal). 
Una situació que afecta especialment 
les persones amb menys recursos, la 
gent gran, el nou veïnat. L’ús de pla-
taformes sovint també significa topar 

amb muralles que dificulten l’accés 
als serveis. I no podem perdre de vis-
ta que la contrapartida sovint és la 
destrucció de llocs de treball.

No podem tolerar aquesta degra-
dació d’activitats bàsiques i per això 
demanem:

    • La tornada a la presencialitat 
total dels serveis públics.

    • Una regulació dels serveis pri-
vats essencials que garanteixi una 
adequada cobertura als barris i una 
atenció al usuaris.

    • Repensar seriosament els im-
pactes i modalitats del digital a partir 
de l’experiència.

EL PREU de L’ ELECTRICITAT
Resolució presentada per la junta de la Favb

Els darrers mesos hem assistit a 
un creixement sostingut de les tari-
fes elèctriques que agreuja la situa-
ció econòmica de moltes persones 
i eixampla les franges de pobresa 
energètica.

L’argument de les empreses del 
sector és que es tracta del funcio-
nament normal del mercat elèctric, 
però molts estudis han demostrat que 
es tracta d’un oligopoli -controlat per 
tres empreses: Naturgy, Iberdrola i 

Endesa- amb un funcionament opac i 
especulatiu i amb un sistema de fixa-
ció de preus que garanteix enormes 
beneficis.

Cal canviar el sistema tarifari 
i la regulació del mercat elèctric 
per reduir abusos i garantir a to-
thom un subministrament bàsic a 
un cost assequible, i que castigui 
els consums excessius. Ens sumem 
a les campanyes que organitzin els 
diversos moviments socials per as-

solir aquesta fita.

Som conscients dels problemes 
que genera l’elevat consum energètic 
i la necessitat de realitzar una políti-
ca d’estalvi per lluitar contra el canvi 
climàtic i fer front als problemes que 
genera la fi de l’energia fòssil. Però 
considerem que la transició energèti-
ca cal fer-se garantint les necessitats 
bàsiques i eliminant els sobrecon-
sums i malbarataments.



EL SERVEI PÚBLIC DE SALUT
Resolució presentada per la Comissió de Salut de la Favb

Els darrers dos anys han demos-
trat la importància dels serveis pú-
blics d’atenció a la salut, i la necessi-
tat de la seva universalitat ha quedat 
comprovada. La pandèmia ha afectat 
molt la cura dels problemes de salut 
del dia a dia, ja siguin aguts o crò-
nics, però algunes de les estratègies, 
com ara l’augment del temps per 
accedir-hi o l’atenció telefònica i te-
lemàtica, ja no són justificables en 
l’actualitat.

Davant dels retards descomunals 
en l’atenció, tant a l’aguda com a la 
cronicitat, veiem un increment pro-
gressiu de la fugida cap a l’atenció 
privada d’aquells que la poden pagar. 
És fonamental aturar el creixement 
d’aquestes xifres d’increment enfor-

tint el sistema sanitari públic i recu-
perant la seva qualitat. Uns serveis 
públics per a pobres són uns pobres 
serveis públics!

Per això demanem:

• Redirigir la cura de la nostra sa-
lut reforçant els serveis públics 
essencials: salut pública, atenció 
primària i salut comunitària i 
serveis socials.

• Proactivitat i atenció presencial 
en tots els serveis públics bà-
sics. Especialment en els serveis 
d’atenció a la salut la presència 
del malalt és la condició essencial 
per al treball dels professionals. 

• Millorar l’equitat d’accés per 
consulta, tant en l’atenció aguda 

com en la de la cronicitat.

• Millorar l’equitat d’accés a la re-
solució dels problemes de salut. 
Degut a l’avançada edat de mol-
ta població i la bretxa digital, les 
trucades telefòniques i la teleme-
dicina no són les eines adequa-
des per a aconseguir-la.     

• Exigim que es garanteixi d’una 
vegada el dret a l’accés a tota la 
cartera pública de serveis sani-
taris i socials a tota la població, 
visqui on visqui.

•  Implementació del rendiment 
de comptes i la transparència. 
En aquest sentit, és important 
el funcionament de Consells de 
Participació de Centre.

SITUACIÓ DELS CAP
Resolució presentada per l’AVV de  Fort Pienc

Davant la situació en els CAP de 
la ciutat de Barcelona i la manca de 
visites presencials en aquests equi-
paments, tant en els de gestiò públi-
ca com en els de gestió privada, la 
FAVB acorda:

• Constatar la seva preocupació 
per aquest fet, ja que no és pos-
sible fer un seguiment seriós de 
les malalties cròniques ni donar 
una atenció correcta a la pobla-

ció de més edat.

• Reclamar a la Conselleria de 
Salut de la Generalitat de Cata-
lunya la represa de les consultes 
presencials el més aviat possible.

• Incorporar l’atenció psicològi-
ca a tots els CAP de la ciutat. 
Aquesta pandèmia ha fet estralls 
en molts ciutadans i ciutadanes 
en temes d’equilibri mental, 

especialment en les persones 
grans, els joves i les llars i per-
sones vulnerables.

• Reclamar que l’Agència de Salut 
Municipal posi en marxa les po-
lítiques, les propostes i el segui-
ment necessaris per a aquestes 
finalitats.

• Posar en marxa la construcció 
dels CAP que ja están aprovats.



HABITATGE I COMERÇ
Resolució presentada per l’AVV del Congrés Indians

La falta d’habitatge a la ciutat és 
una problemàtica ben sabuda i de-
nunciada en els darrers temps, i més 
després de la pandèmia que vivim. 
Els nostres joves no troben habitatge 
assequible i per altra part són nom-
brosos els desnonaments que cada 
dia pateixen famílies del nostre en-
torn (només cal fer-ne un seguiment 
als diferents mitjans de comunicació).

Per altra banda és no menys certa 
la problemàtica que envolta al comerç 
de proximitat, en franca decadència 
al conjunt de la ciutat, que ha suposat 
el tancament des de comerços cente-
naris fins a petites botigues de barri; 
uns per falta de relleu generacional, 
altres per manca de permisos o tracta-
ment adequat de cada circumstància.

Amb aquesta resolució lliguem els 
dos problemes, que al nostre barri te-
nen característiques peculiars. Anem 
a pams.

El barri del Congrés, construït als 
anys 50 del segle passat, té nombro-
sos locals comercials tancats de ma-
nera permanent, un 50% aproxima-
dament. L’altre 50% ha patit diversa 
sort durant aquests anys, i d’ells, la 

majoria fan uns 50 m².

Amb la llei actual, per instal·lar-hi 
un comerç de proximitat, o ha de 
ser de monocultiu o s’ha d’ajuntar 
més d’un local per poder diversifi-
car l’oferta de productes (hem tingut 
ja algun cas de tancament o haver 
de deixar part de l’oferta pel simple 
fet de canviar de local). Per tant, la 
proposta per a locals comercials feta 
per l’Ajuntament de Barcelona, que 
és aplicable a espais de 60 m² cap 
amunt, no és aplicable al nostre barri.

Per una altra banda, estem patint 
una conversió d’aquests locals en ha-
bitatges, alguns directament “infra-
habitatges” per les condicions d’ha-
bitabilitat (només entre el juny i el 
setembre se n’han construït quatre). 
Altres amb reformes impossibles 
(abaixant el sòl per fer altells, obrint 
forats a parets per fer ventilació). Tot 
això amb el permís de la llei a la mà i 
el consentiment de l’Ajuntament.

Aquests fets han estat denunciats 
al districte sense cap resposta con-
creta ni mesura de control quant a les 
transformacions. I pel que fa al co-
merç, també sense una resposta efec-

tiva malgrat les reunions i propostes 
fetes al districte per part de l’AV i 
l’associació de comerciants.

Amb aquesta resolució demanem:

Que la Favb faci seva aquesta pro-
blemàtica i proposi a l’Ajuntament de 
Barcelona mesures de caràcter ur-
gent per tal de trobar una solució als 
següents termes:

1. Establir una moratòria en la 
conversió de locals en habitatges fins 
que no hi hagi un pla ordenat i acor-
dat amb la FAVB/AV.

2. Que els habitatges que s’hi 
construeixin siguin per pal·liar les 
dificultats d’habitatge de la ciutat i 
no una qüestió només de lucre per als 
propietaris.

3. Que els locals comercials de 
menys de 60 m² es puguin acollir a 
les mesures acordades per l’Ajunta-
ment de Barcelona sobre locals co-
mercials.

4. Que les lleis tant d’habitatge 
com de comerç es puguin adequar a 
la singularitat del barri del Congrés 
Indians.

PATRIMONI HISTÒRIC
Resolució presentada per l’AVV de les Corts

Les ciutats actuals s’assemblen 
força un cop van ultrapassar les mu-
ralles tant freqüents en la seva confi-
guració. Va començar el creixement, 
més o menys accelerat i ordenat 
segons el procés històric, social i 
econòmic, en curs, del fora muralles.

El patrimoni històric és un dels 

fets diferencials entre les ciutats que 
explica la seva evolució i proporciona 
el plaer de conèixer el passat repre-
sentat en edificis, places, etc.

A Barcelona no hem perdut aques-
ta apreciació, però la conservació del 
patrimoni està passant moments crí-
tics en tots els barris. Els edificis es 

fan vells i cal rehabilitar-los, i la con-
servació requereix esforç econòmic i 
una legislació aplicada amb rigorosi-
tat. Cal trobar fórmules per rehabili-
tar el patrimoni, perquè el retorn de 
les actuacions segur que serà valuós 
per la ciutat, el seu creixement, i la 
oferta que disposa envers els visi-
tants.


