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Aprovat en l’assemblea del 9 d’abril del 2016

1Lluita per una societat igualitària, amb 
drets per a totes i tots i sense pobresa

Objectiu:
La lluita per una ciutat socialment vertebrada pas-
sa per la mobilització contra la pobresa, amb un 
enfocament basat en la defensa dels drets i serveis 
públics que abordi les causes de les desigualtats, 
sense limitar-se a intervencions assistencials per 
pal·liar-les.

Accions:
1. Exigir la institució d’una Renda Garantida de 

Ciutadania per part del Parlament de Catalun-
ya.

2. Vetllar per l’enfortiment dels serveis socials amb 
dotacions pressupostàries adequades i personal 
suficient. Preservar la dignitat de les persones, 
estenent la distribució de targetes de crèdit per 
a la compra de productes bàsics en els comerços 
corrents.

3. Promoure la coordinació, a nivell de barris, 
d’esforços i iniciatives en relació a la distribució 
d’aliments i altres ajuts amb criteris de solidari-
tat i suport mutu i no de beneficència.

4. Prestar una atenció particular, de la mà de les 
AMPA i de la comunitat educativa, a la situació 
de vulnerabilitat que afecti la infantesa. Vetllar 
per una dotació suficient de beques menjador.

5. Garantir els subministraments bàsics –aigua, 
llum, gas– a les famílies amb dificultats. Condo-
nació dels deutes a càrrec de les administracions 
i dels beneficis empresarials acumulats per les 
operadores. Moratòria sobre els talls de submi-
nistrament, permetent la intervenció preventiva 
dels serveis municipals. Municipalització del 
servei d’aigües de Barcelona, prèvia auditoria 
sobre les inversions, amortitzacions i explotació 
realitzades per Agbar. Treball conjunt en el marc 
de la Plataforma Aigua és Vida i l’Aliança Contra 
la Pobresa Energètica.

6. Accés a un habitatge digne. Moratòria sobre 
els desnonaments, propiciant una negociació a 
favor de la dació en pagament, si s’escau, o per-
metent la intervenció dels serveis socials en el 
cas d’impossibilitat sobrevinguda per fer front al 
lloguer. Constitució d’un parc municipal d’ha-
bitatges de lloguer social assequible, recorrent 
amb caràcter d’urgència als pisos buits en mans 
d’entitats financeres. Oposició al desallotjament 
d’assentaments sense que hi hagi alternatives 
reals.
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7. Defensa de l’escola pública, laica i gratuïta, així 
com del model català d’immersió lingüística. 
Fer costat a les demandes de la comunitat edu-
cativa en matèria de recursos, personal docent 
i participació davant les restriccions i quotes 
introduïdes pel Departament d’Ensenyament. 
Suport als moviments de desobediència de la 
LOMCE, no només en matèria lingüística o 
davant la invasió de competències, sinó també 
en relació a la reintroducció de la religió com 
a matèria avaluable i al finançament de centres 
privats que practiquen la segregació entre nois 
i noies, temes obviats o acceptats per la Gene-
ralitat.

8. Defensa d’una sanitat pública, universal i de 
qualitat. Combatre les llistes d’espera que em-
penyen els pacients a recórrer a la sanitat pri-
vada. Frenar les dinàmiques de privatització 
–restriccions de recursos, utilització privada 
d’instal·lacions públiques, dislocació d’estructu-
res i opacitat– des de la mobilització ciutadana 
i la intervenció en els Consells de Participació. 
Contra l’exclusió sanitària de persones immigra-
des en situació administrativa irregular.

9. Promoure el transport públic metropolità com 
a element cabdal d’articulació territorial i de jus-
tícia mediambiental. Treballar per assolir preus 
populars i una tarifació social. Finançament 
basat en dotacions suficients de les administra-
cions públiques i en polítiques dissuasòries de 
la utilització del vehicle privat. No a la privatit-
zació dels pàrquings municipals. Finalització de 
les línies 9 i 10 del Metro i connexió del tramvia 
per la Diagonal, amb una reforma que prioritzi 
la mobilitat sostenible. Desenvolupament par-
ticipatiu de la xarxa ortogonal d’autobús amb 
línies d’aportació adequades i recuperació del 
servei de bus del barri els diumenges i festius.

10. Oposició a qualsevol retrocés legislatiu pel que 
fa al dret de les dones a la interrupció volun-
tària de l’embaràs (derogació de la reforma de 
la Llei d’interrupció de l’embaràs), insistint al-
hora en la importància de promoure l’educació 
en la sexualitat i garantir l’accés als mètodes 
contraceptius. Vetllar pels dispositius i mitjans 
destinats a combatre la violència vers les do-
nes, així com l’explotació sexual. Ampliació dels 
recursos i àrees d’actuació del servei municipal 
ABITS per tal que pugui donar suport als dife-
rents col·lectius en situació de prostitució. Incor-
poració de la FAVB al consell d’entitats col·labo-
radores d’ABITS i a la Taula de feminització de 
la pobresa. No a l’assetjament policial contra les 
dones, increment de la pressió sobre les xarxes de 
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proxenetisme. Contra la banalització mediàtica 
de la prostitució, evitant presentar-la com a opció 
laboral de futur per a les dones.  Elaboració del 
Llibre Verd de la prostitució a Barcelona.

11. Defensa del règim públic de pensions –únic in-
grés de moltes famílies– i del seu increment en 
funció de l’IPC. Suport a la “Marea pensionista”.

12. Suport a les reivindicacions del món del treball 
davant els efectes de la reforma laboral, el qües-
tionament de la negociació col·lectiva i la preca-
rietat. La figura del treballador –i, sobretot, de 
la treballadora- amb baixa retribució i infants a 
càrrec esdevé el nou paradigma de la pobresa.

2Recuperar un model de ciutat compac-
ta, incloent, sostenible i solidària

Objectiu:
Les polítiques neoliberals i l’actuació dels lobbys 
exerceixen una pressió creixent sobre l’espai públic 
que tendeix a transformar la Barcelona monumen-
tal en un parc temàtic i fan de la ciutat mateixa una 
mercaderia (la “marca Barcelona”). L’horitzó de la 
ciutat democràtica suposa, per contra, promoure 
un ús de l’espai públic i un urbanisme al servei de la 
ciutadania, amb criteris de cohesió territorial, sos-
tenibilitat mediambiental, mixtura d’usos i estruc-
turació d’equipaments i serveis en el conjunt dels 
barris. Cada cop més, aquestes fites hauran d’ésser 
abordades des d’una dimensió metropolitana.

Accions:
1. Incidir, tant des de les demandes específiques del 

territori com des d’una visió global de ciutat, en 
els grans projectes urbanístics en curs: Glòries, 
la Sagrera, Tres Turons... o pendents, i encara 
envoltats d’incògnites, com és el cas dels equipa-
ments previstos a l’espai que ara ocupa la presó 
Model o el futur del Besòs.

2. Frenar la dinàmica de privatització de la façana 
litoral, endegada amb la marina de luxe del Port 
Vell. Elaboració d’un Pla de la Barcelona Marí-
tima destinat a preservar el vincle de la ciutat 
amb el mar, promovent activitats econòmiques 
vinculades al sector i sostenibles.

3. Impulsar la participació ciutadana en el disseny 
de les superilles i promoure la seva generalitza-
ció, vetllant pel desenvolupament del seu poten-
cial transformador de la vida urbana: circulació 
perimetral, carrers pacificats, noves places, es-
pais de construcció de ciutadania, etc.

4. Redefinir el Pla Estratègic del Turisme de Bar-
celona, elaborat amb la participació activa de la 
FAVB i promovent la seva inclusió en aquest àm-
bit al costat de les organitzacions sindicals. Opo-
sició a la privatització d’espais monumentals: 
Montjuïc, Sant Pau, Parc Güell, així com del parc 
d’atraccions del Tibidabo. Taxa turística apropia-

da, que reverteixi al 100% en la ciutat, destinada 
a la conservació dels diferents elements urbans 
davant la pressió dels fluxos turístics i no en la 
promoció turística.

5. Vetllar per la preservació dels espais naturals 
de la ciutat –Montjuïc, Collserola– no només 
de qualsevol intervenció invasiva, sinó també 
d’aquells usos abusius susceptibles de malme-
tre’ls.

6. Recuperar la filosofia de l’anterior Pla d’Usos 
de Ciutat Vella, estenent els seus paràmetres 
estratègics als altres districtes de Barcelona: dis-
tribució de l’oferta hotelera per descongestionar 
Ciutat Vella; preservació del teixit comercial 
tradicional i de proximitat davant la pressió de 
franquícies i grans eixos comercials; revertir 
l’ocupació desmesurada de les voreres per part 
de les terrasses i vetlladors; constrènyer severa-
ment les llicències d’apartaments turístics, font 
de molèsties i pressions especulatives sobre el 
veïnatge.

7. Encetar, de concert amb la CONFAVC, una 
reflexió sobre la problemàtica crucial de l’es-
tratègia metropolitana i el seu govern (elecció 
d’un alcalde de l’Àrea Metropolitana, compe-
tències...). La multiplicitat d’organismes d’inci-
dència metropolitana i, alhora, la seva opacitat, 
obstaculitzen un control democràtic de la ciuta-
dania i afavoreixen iniciatives contràries als in-
teressos generals (desplegament de la MAT, Pla 
Caufec, Barcelona World, pressions especulati-
ves sobre el front litoral del Besòs...), fent pale-
ses la falta d’empara i les dificultats dels diferents 
municipis.

8. Vehicular l’assessorament tècnic en projectes 
urbanístics a través del conveni de col·laboració 
signat amb el COAC, els Col·legis d’Enginyers i 
Aparelladors i l’Ajuntament de Barcelona.

9. Desenvolupar la Taula d’Urbanisme de Barcelo-
na, formada al gener de 2016 a partir de les con-
clusions del Fòrum d’Urbanisme celebrat a l’oc-
tubre de 2015 a Can Batlló, i que giren a l’entorn 
de temes com la xarxa d’equipaments, la ciutat 
metropolitana, el planejament urbà, les grans in-
fraestructures i el teixit productiu, l’habitatge i 
les polítiques de sòl, la mobilitat i la relació entre 
comunitat, urbanisme i barris, tenint en compte 
alguns dels eixos territorials que s’han començat 
a treballar, com la “ciutat oblidada” (de la Meri-
diana al Riu Besòs), els barris al voltant del Coll-
serola i de Montjuïc, la reforma de la Meridiana, 
el Parc dels Tres Turons, el Front Marítim o la 
Plataforma veïnal de Sant Martí.

3Llibertats, transparència i participació 
ciutadana

Objectiu:
El descrèdit de la política oficial entre la ciutadania 
està assolint un punt àlgid, a la vegada que creix 
la percepció d’un segrest de la democràcia per part 



3

del poder financer. D’altra banda, la nostra societat 
reivindica amb força el seu dret a decidir. Els gover-
ns reaccionen amb derives autoritàries, restrictives 
de les llibertats civils, centralitzadores i, en general, 
amb actuacions que pretenen blindar les institu-
cions davant les exigències de la ciutadania.

Accions:
1. Exigir la derogació de la Llei de Seguretat Ciuta-

dana, que deixa les entitats socials en la indefen-
sió jurídica, criminalitzant les protestes populars 
i sotmetent-les a l’arbitrarietat administrativa, 
així com de totes les reformes que atempten con-
tra les llibertats (reforma del Codi Penal, Llei de 
seguretat privada...).

2. Rebuig de les temptatives d’aplicar condemnes 
“exemplars” contra activistes socials, sense cap 
proporcionalitat amb els fets incriminats i amb 
una intervenció de la Generalitat com a acusació 
particular que brilla per la seva absència en ca-
sos de corrupció o de vulnerabilitat dels interes-
sos de la ciutadania.

3. Seguir plantejant la derogació de l’Ordenança 
sobre el civisme, en la mesura que porta a san-
cionar diverses manifestacions de problemà-
tiques socials (com la pobresa o la prostitució) 
que requereixen ser tractades com a tals.

4. Obertura d’un nou procés de regularització per 
a les persones immigrades en situació adminis-
trativa irregular. Després que moltes persones 
immigrades hagin perdut la feina, la concessió 
dels permisos ha de basar-se en certificats d’arre-
lament social i de vulnerabilitat, lliurats per 
l’Ajuntament i Generalitat. Seguim denunciant la 
Llei d’Estrangeria –i el seu possible enduriment– 
com una disposició discriminatòria que fomenta 
el racisme. Exigim el tancament del CIE.

5. Depuració de responsabilitats a tots els nivells 
en els casos d’actuacions policials irregulars que 
han suposat greus violacions dels drets humans 
(Ester Quintana, Juan Andrés Benítez...). Apro-
vació d’un Codi Ètic de la policia. Renovació 
d’estructures, unitats i protocols i trencament 
amb les lògiques militaristes i repressives en la 
gestió de l’ordre públic que demostren destacats 
comandaments.

6. Defensa dels centres socials autogestionats for-
tament vinculats al teixit associatiu dels barris i 
les seves reivindicacions (Can Vies, La Flor de 
Maig...). Promoure la gestió cívica dels equipa-
ments com a pràctica d’apoderament de la ciu-
tadania.

7. Necessitat de superar un Reglament de Partici-
pació Ciutadana obsolet, plantejant la necessitat 
de considerar els nous actors urbans i el conflicte 
com a vector dels reptes i transformacions de la 
ciutat. Des de la FAVB plantegem, entre altres 
canvis inajornables, l’elecció directa dels Con-
sells de Districte; la projecció, tant en l’opinió 
pública com en el Ple Municipal, del Consell de 
Ciutat i els seus dictàmens; un plantejament de 
les ILP que permeti defensar les seves propostes 
al Ple; consultes promogudes des de la ciutada-

nia; receptivitat i suport de l’administració als 
processos participatius sorgits des del mateixos 
barris; avançar en les pràctiques de govern obert.

8. Mantenir contacte periòdic entre la FAVB i la 
Regidoria de Participació i Districtes per poder 
compartir informació sobre la situació als barris, 
les seves problemàtiques i iniciatives.

9. Mantenir la campanya contra la corrupció, 
amb l’acusació particular que manté la FAVB en 
els casos del saqueig del Palau de la Música i de 
l’hotel.

4Una economia urbana verda i de com-
promís social

Objectiu:
Amb la crisi s’ha accentuat el paper de la ciutat com 
a espai de disputa entre interessos antagònics. De-
fensem unes polítiques públiques que vagin situant 
l’economia al servei de la majoria social, que afavo-
reixin la cooperació i s’insereixen en una perspecti-
va de sostenibilitat mediambiental.

Accions:
1. Associar-nos a la campanya per una Banca Pú-

blica, amb l’objectiu que flueixi el crèdit cap a les 
famílies i l’economia productiva. Donar suport als 
projectes de Banca Ètica, promovent el seu ús en-
tre les associacions.

2. Promoció del cooperativisme en les seves di-
ferents vessants. Encoratjar les cooperatives de 
consum (d’energia neta, de productes ecològics...), 
desenvolupant la cultura del consum responsable, 
la sobirania alimentària i teixint vincles directes 
entre la població urbana i la pagesia. Continuar 
dins la cooperativa “Fem Ciutat” impulsant la ges-
tió de cooperatives d’habitatge que es realitza des 
de Solucions Habitat (abans Sogeur) per facilitar 
l’accés a l’habitatge de milers de persones que no 
poden accedir al mercat lliure.

3. Defensar el comerç de proximitat, factor de-
terminant per a la cohesió dels barris i la seva 
fesomia.

4. Reordenar l’oferta turística cap a un model 
sostenible, que doni suport a d’altres activitats 
econòmiques més enllà de l’oci i el consum. 
Desenvolupar un turisme de qualitat, associat a 
activitats artesanals, culturals i de promoció del 
medi ambient.

5. Pla urbà d’eficiència energètica, obrint jaci-
ments de treball a través de la reforma i adequa-
ció dels edificis amb criteris d’aïllament tèrmic, 
aprofitament d’aigües pluvials, autonomia ener-
gètica, etc.

6. Impuls a una nova industrialització de la ciu-
tat, promovent la recerca i les àrees de desenvo-
lupament econòmic verd (energies renovables, 
reciclatge industrial), així com les tecnologies 
avançades.



5La FAVB, actriu d’una ciutat en mutació

Objectiu:
La reactivació del moviment veïnal, amb la reorga-
nització de les associacions, la incorporació de nous 
activistes i l’enfortiment de relacions amb els movi-
ments socials, situa la FAVB davant la responsabilitat 
d’assegurar-se un major suport dels territoris i, alhora, 
proposar-los un discurs global sobre la ciutat.

Accions:
1. Reforçar el suport a les associacions federades 

a través dels diferents projectes i serveis que té en 
marxa la Federació, com ara Barri espai de con-
vivència (BEC), assessorament jurídic o la revista 
Carrer, incrementant el suport tècnic a les diferents 
taules i vocalies.

2. Estratègia de col·laboració amb la CONFAVC 
al voltant de les temàtiques d’àmbit metropolità 
(transports, aigua, gestió del litoral, serveis pú-
blics...).

3. Campanya específica, a desenvolupar conjunta-
ment amb la CONFAVC, contra la nova llei de 
bases del règim local i la brutal retallada d’autono-
mia municipal i serveis a les persones que suposa la 
seva implementació.

4. Enfortir la cooperació amb aquelles entitats amb les 
quals la FAVB ha signat convenis de col·laboració, 
com Creu Roja i ECOM, en accions en defensa de 
la igualtat de drets i l’atenció social a les persones.

5. Desenvolupar un Pla de Comunicació, que inclou 
renovació de pàgina web de la Favb, potenciant les 
xarxes socials i projectant-hi la revista Carrer. Re-
cuperar la periodicitat bimestral de la publicació.

6. Reactivar el treball de les vocalies de dones de les 
associacions, afavorint la creació d’una xarxa de vo-
calies.

7. Mantenir l’aliança estratègica amb el moviment 
obrer, així com amb la resta de moviments socials 
de la ciutat, a través tant de la Campanya per una 
Catalunya Social com de plataformes d’activis-
tes o reivindicatives (com Stop Pujades). A través 
d’aquestes articulacions, el moviment veïnal pot 
contribuir a l’expressió d’un veïnatge conscient i ca-
paç d’apropiar-se la ciutat.

8. Consolidar el perfil autònom de la Federació da-
vant les administracions, combinant el diàleg amb 
la reivindicació i la capacitat de gestió.
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