Convocatòria
46a ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
DE LA FAVB DEL 2017
Dissabte 7 d’abril de 2018

“Barris lliures d’especulació i exclusió”
Companyes i companys,
Us convoquem a l’Assemblea anual de la Favb que
es farà el dissabte 7 d’abril a les 09:30 hores en primera
convocatòria i a les 10:00 hores en segona, amb el següent ordre del dia :
Matí:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informe de gestió 2017
3. Pla de treball del 2018
4. Informe econòmic 2017
5. Pressupost del 2018
6. Altes i baixes AVV
7. Resolucions i precs i preguntes
Tarda:
8. Debat amb l’alcaldessa Ada Colau
9. Cloenda
L’assemblea se celebrarà en el Districte de Sant Martí, al Centre Cívic Sant Martí, carrer de la Selva de Mar,
215. Us passem un plànol amb les connexions de transport públic.
Us adjuntem la següent documentació:
• Programa Assemblea 2018
• Acta anterior
Si voleu presentar alguna proposta de resolució per
tal que sigui aprovada a l’Assemblea, si us plau, feu-la
arribar abans del 28 de març.

El dinar tindrà un cost de 10€. La data límit per fer la
reserva i el pagament és el 28 de març. Heu de fer efectiu l’ingrés al nostre compte corrent
(ES97 0081 0057 3600 0103 3911) indicant el nombre de persones i el nom de l’AV. També ho podeu fer en
efectiu a la nostra seu.
A la tarda, hem organitzat un debat amb l’alcaldessa Ada Colau. Tindrem l’oportunitat de plantejar-li les
qüestions que creiem que són importants per a la ciutat.
Per tal que el debat sigui productiu, demanem que els temes que se li plantegin obeeixin a preocupacions generals i que, a ser possible, es puguin preparar de manera
col·lectiva. És per aquest motiu que us demanem que,
prèviament a l’assemblea, ens comuniqueu quin tema
voleu tocar per tal d’evitar repeticions i poder posar-vos
en contacte amb altres AV que vulguin fer intervencions
que vagin en la mateixa direcció. Aquest debat és un
punt més de l’ordre del dia de l’assemblea i, en conseqüència, no serà un acte obert a tothom sinó només de
les AV assistents a l’assemblea.
Recordeu que per exercir el dret a vot cal estar al corrent de pagament de les quotes de la Federació.
Durant tot el dia tindrem posada l’exposició de 25
anys de Carrer. Voldríem que aquesta mostra de les lluites més importants dels darrers anys pugui corre, amb el
vostre ajut, per altres espais de la ciutat. També tindrem
l’excel·lent llibre commemoratiu d’aquests 25 anys. Hi
ha reservat un de gratuït per cada AV.
També tindrem un espai on mostrar les revistes, fulls,
flyers, cartells, i material divers que cadascú de vosaltres ha generat durant aquest any. Serà una manera
complementària de conèixer millor les activitats de les
AV. Si prèviament no us ha estat possible portar aquest
material a la Favb, us demanem que el porteu una mica
abans de començar l’assemblea.
Us hi esperem a totes i tots!
Cordialment,

Ana Menéndez
Presidenta
Barcelona, 14 de març de 2018 3
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carrer de la Selva de Mar, 215
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09:30

Repartiment de documentació.

10:00

Salutació i presentació Assemblea

10:10

Benvinguda del president de l’associació amfitriona

10:15

Intervencions institucionals

10:30

Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

10:40

Presentació informe de gestió 2017

11:10

Pausa

11:40

Pla de treball 2018

12:10

Informe econòmic 2017

12:30

Pressupost 2018

12:50

Altes i baixes d’Associacions

13:30

Torn de paraules obert i presentació de resolucions1

14:00

Dinar2

16:00

Debat amb l’alcaldessa Ada Colau

18:00

Acte Cloenda Assemblea
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Acta -45 assembleaACTA DE LA 45a
ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVB
25 de març de 2017
Casal de Barri La Cosa Nostra

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
A la taula estan Ana Menéndez, presidenta, i Joan Balañach, sots-secretari, que demana passar a l’aprovació
de l’acta de l’assemblea anterior. Si hi ha alguna esmena
s’obrirà un torn de paraules. Hi ha 34 associacions presents. No es demana la paraula.
Es passa a la votació:

Comença l’Assemblea a les 9:30 hores. La taula està
formada pel president de l’AV de Can Peguera, Pep Ortiz; el president de la Confavc, Jordi Giró; l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau; i la presidenta de la Favb, Ana
Menéndez
Hi assisteixen 34 AV, totes amb dret a vot, que
aporten un total de 62 vots
Les associacions presents són:
El Besòs, La Cadena d’Estrelles Altes, Can Baró,
Can Peguera, Centre Social de Sants, Clot-Camp de
l’Arpa, Congrés Indians, les Corts, Dreta de l’Eixample, Esquerra de l’Eixample, Font de la Guatlla
Magòria, Fort Pienc, Front Marítim, Gran Via-Perú-Espronceda, Horta, Joan Maragall del Guinardó,
la Palmera Centre, de les Planes amb afectacions urbanístiques, Poble Sec, Poblenou, Porta, Prosperitat,
Provençals de la Verneda, Sagrada Família, la Sagrera, Sant Antoni, Sant Martí de Provençals, Sant
Ramon Nonat, la Satalia, Torre Llobeta-Vilapicina,
Triangle de Sants, Turó de la Peira, Vila de Gràcia,
Vila Olímpica.
Associacions excusades:
Barceloneta, el Carmel, Diagonal Mar, Hostafrancs, Ronda General Mitre, Avinguda Xile
Hi assisteixen també les associacions veïnals Afectats pel PERI del Turó de la Font de la Guatlla, Alerta Poble Sec, Associació Veïnal Vallcarca, Bogatell,
Veïns Park Güell-La Salut-Sanllehy, pendents de
l’aprovació per part de l’assemblea de la seva incorporació a la Favb.
Els components de la taula dirigeixen unes paraules
de salutació a l’Assemblea.
Comença l’Assemblea General

L’ACTA S’APROVA AMB 63 VOTS A FAVOR,
0 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓ

La presidenta demana tres interventors per estar presents en el recompte de vots quan a les 16:30h de la tarda s’obri l’urna per realitzar les eleccions. Es presenten
Besòs, Prosperitat i Can Baró.

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE GESTIÓ
La presidenta passa a explicar l’Informe de Gestió.
S’obre un torn de paraules:
Prosperitat: En nom de SomMeridiana demanen suport a totes les associacions per sumar-se a la pròxima
mobilització per a la pacificació de l’avinguda i perquè
signin el manifest. És un tema important de ciutat que
necessita la implicació de tot el moviment veïnal.
De les Planes amb Afectacions Urbanístiques:
Aclareixen que el grup de barris de muntanya va estar
reunint-se i treballant durant un any i es va fer un document de conclusions. Estan esperant ser rebuts per
l’Ajuntament per debatre aquest document.
La Palmera Centre-Plataforma Nord-Est de Sant
Martí: Estan d’acord amb SomMeridiana, però han demanat entrar a formar part de la comissió i no han rebut
cap resposta. Ells també són afectats i donaran suport
sempre i quan estiguin dintre de la comissió.
Horta: Estan preocupats per l’ocupació de l’espai públic
de les terrasses i els horaris que tenen, agreujats els caps de
setmana. Demanen una normativa pel bé comú que protegeixi la salut dels veïns. Joan Balañach respon que amb la
documentació que s’ha lliurat de l’assemblea hi ha un manifest sobre la regulació de terrasses que poden signar.
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Front Marítim: Volen que es tanqui el ‘park&raid’
que hi ha al passeig Marítim entre Bac de Roda i Josep
Pla. Demanen també l’acabament del Passeig Marítim.

La reivindicació de recaptar el 21% de l’IVA del turisme s’hauria de reclamar en altres instàncies que tenen
la competència.

Montbau: Demanen que, després de mesos de treball
de les associacions, la nova proposta de l’Ajuntament
sobre Normes de Participació no s’actualitzi en fals.

El debat sobre el nou reglament de participació,
un tema cabdal, ha estat molt treballat des de la
Favb, i Montbau es va implicar molt. Sobre la petició que s’ampliï el termini d’aprovació, hem detectat un cert esgotament en les associacions. Des
d’aquí fem un recordatori a l’Ajuntament perquè
aquesta implementació de les normes sigui realment participada i s’utilitzin tots els instruments
que hi ha a l’abast.

Sant Martí de Provençals: Dintre dels objectius globals, la idea del consens polític és necessària perquè,
mani qui mani, hi hagi una cobertura que garanteixi la
continuïtat en el temps i els projectes a llarg termini es
tirin endavant, com Glòries, tramvia, Pla de Barris i
d’altres.
Clot-Camp de l’Arpa: Perden molt de temps en temes de gestió, han demanat suport a la Favb en aquest
tema. Demandes a l’Ajuntament: en participació, que
convoquin les associacions de veïns; en el tema del
tramvia, que es realitzi el projecte de manera intel·ligent
i amb mà esquerra; quant als mitjans de comunicació
municipals, creuen que els veïns hi haurien de tenir més
espai.
Font de la Guatlla Magòria: Un problema greu al
barri és el soroll, en particular al Turó, amb actes que
acaben de matinada al Poble Espanyol. L’any passat es
van reunir amb els gestors i els van dir que hi posarien
mesures, però no ha estat així. Demanen que la Favb
doni suport en aquest tema.
Triangle de Sants: Falta accessibilitat a les parades
de metro de les línies 1 i 5 (plaça de Sants). Demanen
una empenta per a un ascensor que quasi està aprovat.
També fan palès el soroll que pateixen a la plaça Osca.
Ana Menéndez: Totes aquestes intervencions sembla que estan més adreçades a la fila zero (Ajuntament)
que a la taula. Sobre el tema de Meridiana, és una reivindicació compartida per tots el barris que la pateixen, i
és un projecte de ciutat, de canvi de model de ciutat, per
tant està justificat que tots el barris hi participin.
Els barris de muntanya estan afectats per plans des
de fa dècades, i és una situació dura aquest alentiment,
i no saber en quin termini es resoldran. Són barris sobre
els quals s’han d’activar plans de canvi de planejament.
Des de la Favb pressionarem perquè així sigui des d’una
taula que es constituirà en breu.
El tema dels horaris de les terrasses s’ha tocat i molt
en algunes de les ordenacions singulars. Demanem que
signeu el manifest per un bon model de ciutat, convivència i usos públics de l’espai.
Respecte al Front Marítim, no té sentit mantenir un
‘park&raid’ quan s’estan reivindicant espais per a la gent, i
s’ha d’acabar el passeig marítim. És un projecte que es pot
inscriure en l’àmbit del Pla de Barris de Maresme Besòs.
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Sobre el problema del soroll a Font de la Guatlla, és
un patiment que coneixem. L’Ajuntament s’hauria de
prendre molt seriosament aquest tema a nivell de districte. La ciutat va signar una concessió en època olímpica per cinquanta anys amb el Poble Espanyol, és un
tema pendent de fa dècades i s’agreuja, se li ha de donar
solució.
La falta d’accessibilitat al metro de Sants és un problema estès a altres barris, és un tema de ciutat que està
pendent d’inversions i sobre el qual s’ha d’incidir.

PLA DE TREBALL 2016-2018
A la taula estan Albert Recio, vicepresident, i Jaume Matas, vocal. S’explica el pla de treball que es va
aprovar l’assemblea passada, ja que era a dos anys vista:
en algunes coses ja s’ha avançat i altres cal desenvolupar-les. Hi ha dos eixos de treball, un d’intern (reforçar
la Favb) i l’altre d’extern (impulsar els eixos de treball).
S’obre el torn de paraules:
Horta: Expliquen la proposta de la commemoració
del 50 aniversari de l’arribada del metro a Horta, demanant el suport de la Favb i les associacions en ser un
projecte de ciutat.
Vila de Gràcia: Estan preocupats per la reforma del
Mercat de l’Abaceria, que representa un model que s’ha
anat implantant a la ciutat. Caldria pensar conjuntament,
si és impossible tornar a tenir mercats populars, si l’única sortida és hipotecar un espai públic a un supermercat.
És aquest el tipus de mercats que volem? Quins interessos hi ha al darrere? El model s’ha qüestionar. Valdria la
pena que la Favb ho tractés.
Casc Antic: Fa uns anys van plantar batalla pel
Mercat de Santa Caterina, i l’argument que va donar la
gerència de mercats era que la gent jove vol fer la “compra única” i per tant té sentit que trobin tot al mercat.
Els barris de Ciutat Vella viuen problemes de ciutat,

com el conflicte amb els hotels (Palau, Núñez y Navarro). Preocupació per haver de pagar les costes del judici.
Font de la Guatlla Magòria: Proposen incloure al
pla de treball un apartat sobre el dret del descans dels
veïns i sobre la necessitat de fer accessible el metro.
Can Baró: Preocupació pel reallotjament a Can Baró
de 200 famílies amb la reactivació del projecte dels Tres
Turons, donat que hi ha un dèficit d’equipaments al barri. També subratllen la importància de la represa de les
obres del tram central de la línia 9.
Poblenou: Malgrat l’aprovació del PEUAT, Poblenou és la zona que té més llicències d’hotels concedides, situació a la qual s’ha sumat un enfonsament que ha
afectat una sèrie d’edificis. S’ha de mirar què es pot fer
per contenir la pressió al 22@, reduint la distorsió del
teixit urbà. Es torna a activar la promoció immobiliària
i des del món veïnal s’han d’anticipar els canvis, criteris
i dinàmiques.
Sant Martí de Provençals: Demanen atenció de la
Favb respecte la connexió de la línia 4 a la Pau-Sagrera,
un projecte iniciat, pressupostat i aturat.
Les Corts: Demanen implicació dels barris en el
tema del control de les antenes de telefonia, un treball que s’ha reactivat. Hi ha moltes irregularitats. S’està
treballant el tema amb l’Ajuntament (llistat d’antenes i
potències que se’ls han atorgat). Els barris poden contribuir facilitant el llistat d’antenes existents.
Marcel·la Güell, comissió en defensa de la sanitat
pública Favb: Informa d’un projecte que no consta en
el pla de treball. Es vol crear una comissió de treball
sobre les residències públiques assistides, fer un mapa
de la situació, seguiment i reclamar la gestió pública.
La Cadena Estrelles Altes: Als barris de la Marina
de la Zona Franca ens dóna la sensació que la Favb és
més propera a grups alternatius propers al govern municipal que a les mateixes associacions veïnals, federades
o no, del barri.
Montbau: Proposen crear una base de dades dels
“nyaps” acumulats en les intervencions a la via pública
(aixecament de carrers per posar serveis mal plantejats,
etc.).
Besòs: S’hauria de tractar des de la Favb el tema de
la convivència intercultural, per atacar fenòmens com la
islamofòbia i el rebuig a allò diferent. Els nous veïns no
estan presents al moviment associatiu.
Plataforma Nord-Est Sant Martí: Preocupa molt
com es planteja el Pla de Barris, que s’està barrejant
amb temes pendents del PAM.

Esquerra de l’Eixample: El primer punt del pla
de treball parla de la lluita per una societat igualitària
i sense pobresa. Sobre el tema de la dona, hem de
reflexionar perquè no es correspon la creixent consciència i participació de gent jove, per exemple en la
manifestació del 8 de març, amb la implicació en el
moviment veïnal.
Albert Recio, sots-president primer, dóna resposta a
les qüestions que han plantejat les associacions:
Sobre el tema de l’accessibilitat al transport públic:
la Favb acaba de firmar un conveni amb la Fundació
ECOM, moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física, i des d’aquest
espai s’està treballant el tema.
Sobre l’impacte del turisme, el dret al descans, la cura
de l’espai públic, també s’està treballant amb altres entitats, com l’ABTS.
El tema del debat sobre els mercats és nou, es pot
crear un grup de treball.
Hi ha previstes reunions sobre la Línia 9 del metro
i sobre el seguiment del conveni de Telefónica. També
sobre el Pla de Barris.
Sobre el tema que planteja Estrelles Altes, cal parlar-ho i resoldre dubtes: la Favb sempre es reuneix amb
les entitats que li ho demanen. No és, però, un tema del
pla de treball sinó de relació amb les entitats.
Camilo (urbanisme Favb): Sobre els barris del
Besòs s’ha estat treballant amb la Confavc i també amb
les federacions de Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià
i Montcada. És un projecte global.
Sobre Tres Turons, es va fer una reunió amb el districte, però hi ha una pendent amb l’àrea d’urbanisme i
ecologia urbana perquè ens presentin el projecte sobre
el parc. Es diu que es desencalla, però tot està massa
aturat.

Es passa a votació, en aquest moment hi ha 43 AVV
i el resultat és:
EL PLA DE TREBALL S’APROVA PER 54 VOTS, CAP EN
CONTRA I CAP ABSTENCIÓ

La presidenta presenta el nou tresorer, en Joan Bordetas de la AVV de Sant Antoni, li fa reconeixement de
la bona feina feta, i li dona la paraula perquè presenti
l’informe de gestió.
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INFORME ECONÒMIC
A la taula estan la presidenta Ana Menéndez i el tresorer Joan Bordetas, que passa a explicar l’informe
econòmic de l’any 2016.
Al 2016 es van regularitzar totes les subvencions pendents i ara la Favb té superàvit. Hi ha un increment de
despesa en seguretat social: s’ha contractat una persona
nova i s’ha ampliat l’horari a dues treballadores. La política d’estalvi que s’havia portat durant els últims anys
ha fet que ara que s’ha estabilitzat la situació s’hagi de
donar resposta a les necessitats.
El compte de resultats dona un resultat positiu fent
l’amortització de les obres periodificades fins arribar a
l’any 2023, en què s’acaba la concessió de l’ús del local.
Per tant, la situació econòmica de la Favb és bona i
està sanejada. En paral·lel s’han anat incrementant els
fons per preveure situacions de penúria.
El pressupost 2017 conté partides extraordinàries per
canviar el programa informàtic, fer actuacions d’accessibilitat al local, legalitzar les instal·lacions elèctriques,
fer plans d’evacuació i riscos laborals. El local de la
Favb és de pública concurrència i cada vegada en fan
ús més entitats i hi treballa més gent: ha d’estar adequat.
Cal atendre més els associats, cobrir la casa amb el
personal que necessitem i estructurar l’equip. Per tant,
l’actiu de 50.000€ anirà a reforçar tota l’estructura de la
federació. És el moment d’invertir una mica i ampliar
els serveis a les AVV. L’any vinent aquestes despeses
baixaran.
Torns de paraula:
Casc Antic: La inversió en equips informàtics i infraestructura és lògica, però respecte les obres d’adequació del local, s’hauria d’estudiar el conveni: potser
les hauria d’assumir l’Ajuntament en ser un local d’ús
social.
Sant Martí: En el nostre cas, l’aire condicionat i altres millores menors a l’AVV les assumeix el Districte
com a millora d’un equipament públic. Les reformes
que vol fer la Favb al local dependrà de si es fan com a
inversió (genera amortització) o com a despesa corrent,
cosa que implicarà compromisos per a més anys.
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propietari, que és el Patronat Municipal d’Habitatge.
Reconèixer a la junta l’esforç que s’ha fet per implementar el pla de comunicació.
Can Peguera: Ratifiquen el que s’ha dit, el local de
l’AV també és del Patronat i ha fet arranjaments amb
cost 0.
Joan Bordetas: El conveni el que diu és que nosaltres estem obligats a deixar el local en les mateixes condicions que el vam trobar. La despesa la farem perquè
s’ha de fer, i després renegociarem amb el Patronat.
Es vota l’informe econòmic,
L’INFORME ECONÒMIC 2016 QUEDA APROVAT PER
UNANIMITAT
Es passa a votar el pressupost del 2017,
EL PRESSUPOST 2017 S’APROVA PER UNANIMITAT
AVV CENSORES DE COMPTES
En Joan Bordetas demana tres AVV per verificar els
comptes de la Federació de l’any vinent. Es presenten
voluntàries:
Centre Social de Sants, Palmera Centre i Congrés
Indians
Es demana una associació amfitriona per a l’assemblea de l’any vinent i s’ofereix Palmera Centre.

ALTES I BAIXES D’ASSOCIACIONS
Volen federar-se les AV de Bogatell, Alerta Poble
Sec, Park Güell - La Salut - Sanllehy, Associació Veïnal
Vallcarca i Salvem el Turó Font de la Guatlla. Totes són
presents a l’assemblea. Els presidents/es respectius fan
la presentació de les seves associacions i expliquen l’actualitat de les problemàtiques del barri, a la vegada que
donen suport al Codi Ètic.
S’aprova la incorporació de les 5 AV a la Federació

Prosperitat: Proposen a la Favb fer un canvi del contracte de la llum i treballar amb companyies cooperatives com Som Energia, donat que les grans companyies
es neguen a signar el conveni de pobresa energètica.

PRESENTACIÓ DEL CAB
VOTACIÓ PERQUÈ LA FAVB EN FORMI PART

Andrés Naya (Carrer): Ratificar que quan es va signar el conveni del local, aquest explicitava que les obres
de reformes i d’adequació a la legalitat les ha de fer el

Parla en Ramon Nicolau, vicepresident del CAB,
agraint el suport de la Favb al Consell d’Associacions
de Barcelona des de la seva constitució el 2006-2007. El

CAB està constituït per entitats de Barcelona de tercer
nivell (federacions d’associacions) de diferents àmbits.
En aquest moments són 29 les entitats que en formen
part i la seu està a Torre Jussana, equipament que ara
gestiona el mateix CAB. Subratlla la importància de donar suport a la gestió cívica dels equipaments, un camí
que es vol fer de manera conjunta amb la Favb.
Han anat creant diferents serveis a les associacions,
com ara assegurances, i han impulsat el Panoràmic, una
eina per censar tot el conjunt d’associacions. Donen suport i hostatgen la secretaria del Codi Ètic. Ara s’està
treballant amb la Favb en el debat sobre les normes de
participació.
El CAB valora molt positivament la vertebració territorial que té la Favb.
Se sotmet a votació la pertinença al CAB.
APROVAT PER UNANIMITAT

Albert Recio dona els certificats a les AV adscrites
al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. També
informa que l’AV de la Pau va ser suspesa de la Favb
per un problema d’incompliment del reglament. Ara hi
ha una junta provisional i quan estigui constituïda la
nova, automàticament es tornarà a integrar a la Favb.

La Presidenta pren la paraula:
És moment de recordar els absents, volem fer esment
de quatre persones que ens han deixat recentment, totes
han destinat molts anys al moviment veïnal i les lluites
als barris. Fina Sampere de Torrellobeta-Vilapicina va
ser cofundadora i sòcia de l’AV durant 53 anys; en Jordi Ribó, històric de l’Esquerra de l’Eixample i també
membre fundador, president i habitual de la junta durant
molts anys, lluitador i reivindicador de les lluites del barri; Josep Xarles Santaló, activista veïnal i tota una institució del barri de Sants, membre fundador del Centre
Social de Sants i també de la Junta de la Favb. Amb ell
es perd una memòria col·lectiva del barri de Sants que
no serà possible substituir. Manel Andreu, una persona
que tots coneixeu, militant obrer i veïnal, membre històric de l’AV del Poblenou i de la Junta de la Favb, de la
qual va ser durant 6 anys president, estimat per tothom,
amb capacitat de ser crític, implicat aquest últims any en
l’associació Apropem-nos per defensar el drets socials i
laborals de les persones que malvivien als assentaments
del Poblenou. La seva mort ha estat un cop molt dur per
a tots els que militem al moviment veïnal, no t’oblidarem mai, no us oblidarem mai.

RESOLUCIONS
Leonor Pérez i Sylviane Dahan presenten les tres propostes de resolució:
Proposta de resolució “Contra l’onada especulativa”.
S’aprova.
Proposta de resolució sobre “La contaminació com
a problema central de la ciutat”. S’afegeix un apunt:
el suport a l’enllaç del tramvia per la Diagonal i l’acabament de la línia 9 del metro, a més de l’enllaç de la línia
4 per la Sagrera i la línia 3 amb la línia 1 a Trinitat Vella.
S’aprova.
Proposta de resolució “Per uns serveis públics suficients i al servei de la societat”
S’aprova.

FÒRUM VEÏNAL DE DONES
Sylviane Dahan presenta el projecte en nom de la vocalia dones de la Favb i anima les associacions a inscriure’s en la jornada i consultar el blog. L’objectiu és
la visibilització i participació de les dones a la ciutat,
realitzar un diagnòstic sobre la seva situació als barris
i sobre la pobresa femenina. S’ha treballat en equip des
del mes de novembre amb diferents entitats i dones implicades en el moviment veïnal. És un fòrum inclusiu on
hi poden participar els homes.
Es farà al Centre Cultural Teresa Pàmies i constarà
de quatre tallers: cuidem el nostre cos, l’economia de la
vida, cuidem el nostre barri, cuidem la ciutat.

Es demana que els interventors vagin al recompte de
vots, s’obrirà l’urna de les eleccions.

PLA DE BARRIS
Camilo Ramos, responsable d’urbanisme, presenta
Roberta i Mariela, tècniques del conveni d’urbanisme,
que passaran a explicar el Pla de Barris. Fa una breu
introducció:
El Pla de Barris és un pla dissenyat per l’Ajuntament
de Barcelona en relació amb els barris més necessitats
de la ciutat: ara se centra en el entorns del Besòs, alguns
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barris de Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó, la
Zona Franca i Raval sud.
Aquests barris tenen unes característiques molt similars: menor renda que la mitjana de la ciutat, estudis més baixos o menys esperança de vida. Són zones
que atrauen les rendes baixes i els problemes socials.
Abans les seves problemàtiques estaven relacionades
amb la mala urbanització, ara el problema està centrat
més aviat en les condicions ínfimes dels habitatges. A
través de la subvenció d’Urbanisme la Favb està fent el
seguiment d’aquests plans amb l’ajuda de dues tècniques, que han fet unes propostes que s’han d’avaluar per
portar-les a terme. Elles només son assessores, el treball
fort l’haurem de dur les persones dels barris a través del
moviment veïnal.
Les dues tècniques fan una presentació i explicació.
Els primers barris que entren en el Pla són l’Eix
Besòs, Marina, Raval, Gòtic Sud i eix muntanya. La
presentació de l’informe serà per al mes d’abril.
Palmera Centre: A tenir en compte la zona de Via
Trajana, que està molt degradada.
Roberta (tècnica): Estem seguint l’Eix Besòs que
denomina el Pla de Barris, sabem que hi ha altres barris de l’Eix que no estan contemplats. Ara estem a les
tres primeres zones que són Trinitat Nova, el Besòs i el
Maresme, Bon Pastor i Baró de Viver. Es va començar a
finals de l’any passat amb una primera fase i continuarem amb els altres barris, contactant amb ells i seguint
amb aquest treball d’acompanyament, seguiment, anàlisi i sistematització del Pla; això ens permetrà tenir una
fotografia global. Anirem per parts, el següent pas serà
la Marina.
(Es reparteix un full de contacte per convocar reunions).
La Cadena Estrelles Altes: Reclamem que els tres
barris de la Marina siguin convocats a les reunions. A
més, només els han convocat a les comissions urbanístiques, no a l’econòmica, i tenen la sospita que tot estigui
decidit i no hi hagi participació.
Camilo (Favb): L’Ajuntament va començar per uns
barris determinats, al principi era un barri per any i ara
els faran tots en un any. Des dels barris també s’ha de
treballar a l’entorn i poder diferenciar què és Pla de Barri i què són altres inversions.

RÈGIM INTERN
En Joan Maria Soler (tècnic de la Favb) passa a explicar el règim intern:
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Informa que el règim intern és dels pocs temes que
per ser aprovats necessita 2/3 parts d’acord dels presents, no val majoria simple, a l’igual que els estatuts.
S’ha estat treballant a fons des de la Junta i també es
va convocar les AV a participar, però no va haver gaire
resposta, entenem que és un tema feixuc.
Com que es van aprovar uns nous estatus en la darrera assemblea de la Favb, ara s’havia d’adequar aquest
reglament intern a la nova estructura. El reglament estava molt desfasat i era important tenir-lo ben establert
perquè és l’eina adequada per resoldre les situacions en
casos de conflicte. Són les regles del joc, l’element que
per sota dels estatuts regeix a la Favb.
Es van compartint i comentant els 7 títols, bàsicament
els paràgrafs que han canviat, i es passa a votació.
APROVAT AMB VOTS FAVORABLES DE 20 AV, 0 EN
CONTRA, CAP ABSTENCIÓ

RESULTAT DE LES ELECCIONS
Càrrec

Candidat/a

AV

vots

Presidència

Ana
Menéndez

La Satalia

61

Sotspresidència

Albert Recio

Prosperitat

58

Sotspredidència

Joan
Balañach

Sagrada
Família

61

Secretaria

Marcel·la
Güell

La Satalia

59

Sotssecretaria

Teresa
Martínez

Horta

58

Tresoreria

Joan
Bordetas

Sant Antoni

58

Vocalia

Sylviane
Dahan

Esq. de
l'Eixample

59

Vocalia

Josep Lluís
Sabaté

Fort Pienc

58

Full signat per la comissió d’eleccions i pels interventors.
El càrrec de vocal de Joan Vidal es va cooptar per a la
junta i ara es ratifica.

Tots el membres de la junta pugen a fer-se una foto
col·lectiva.

DEBAT SOBRE EL DRET A L’HABITATGE

avantatges.
Horta: Un dels problemes és que l’IBI el paga el llogater i no el propietari o l’empresa que està fent el negoci. Si l’IBI fos proporcional al que cobra el propietari,
potser s’acabaria amb l’especulació.

A la taula estan en Joan Balañach (sots president 2n)
i Ancor Mesa (tècnic de projectes), que presenten un
treball de la Favb sobre l’evolució de l’increment del
lloguer als barris de Barcelona. Eva Martínez (representant de la cooperativa veïnal Solucions Habitat) explica
la seva experiència amb el treball que estan desenvolupant; Jaume Palomera (cooperativa La Hidra i promotor
del Sindicat de Llogateres) i M. José (cooperativa Celobert) parlaran sobre el dret a l’habitatge.

Sagrera: Regesa, empresa pública, es va vendre pisos a un fons voltor per 75 anys. Aquestes operacions
són inadmissibles. També és van vendre 26 pàrquings
amb l’excusa que volien construir mil habitatges de protecció oficial.

Joan Balañach: El dret a l’habitatge ha de competir
amb la propietat privada, i sempre hi surt perdent. Hem
passat de la bombolla immobiliària, amb tot el que va
comportar de desnonaments i patiment, a la bombolla
dels lloguers, amb uns factors a destacar:

Poblenou: El sòl ha de tornar a l’administració i
deixar de ser un valor especulatiu.

Barcelona és un lloc important i atractiu per a la inversió immobiliària: la rendibilitat està assegurada.

Cadena Estrelles Altes: El primer que cal fer és canviar de mentalitat: l’habitatge és una necessitat, no un
valor per especular.

El marc legislatiu dels lloguers, que és la LAU, afavoreix la mobilitat i la incapacitat de tenir una perspectiva de futur (contractes de 3 anys).
L’ús turístic competeix amb els usos residencials,
cosa ha comportat processos de gentifricació que estan
expulsant els veïns i veïnes i destruint el teixit social i el
comerç de proximitat.
L’habitatge públic és un element residual a Barcelona
(no arriba al 2%), i no serveix com a element de regulació de l’oferta i la demanda.
Els components de la taula passen a fer exposició dintre del seu àmbit, creant debat.
S’obre un torn de paraules de les AV:
Pep Miró (Casc Antic): Al Casc Antic la majoria de
joves són estrangers. Hi ha gentrificació. S’ha de canviar el model i la llei, la proporció que es paga de sou
per al lloguer és desproporcionada.
Camilo (Favb): O proposem nosaltres un discurs de
“recolonització” de la ciutat (que inclou l’atracció de
persones de la primera i segona corona metropolitana
cap a Barcelona), o ens quedarem amb la gentrificació,
ja que estem limitats tant en espai com en habitatges
construïts. Necessitem un nou pla director d’urbanisme i un Pla General Metropolità que guanyi molt sòl
públic per fer habitatge públic massiu. Per a això, cal
repensar alguns discursos propis, per exemple sobre
les necessitats d’equipaments. Mentre hi ha hagi més
demanda que lloguer, els propietaris tindran tots els

Can Peguera: Amb la bombolla els bancs es van
quedar molt de parc immobiliari que estava al mercat, i
ara ens l’ofereixen a uns preus inassumibles.

Sant Martí de Provençals: Model social i laboral,
habitatge i mobilitat, són tres potes que van lligades i
s’han d’abordar en conjunt per posar-hi solucions.

Poblenou: Som conscients de la gravetat extrema del
tema, però perquè canviïn les coses el que cal fer és mobilitzar-se. Tothom viu el drama dels lloguers com una
qüestió personal, individual, cosa que s’ha de revertir.
És un problema social i polític i hem de donar-hi respostes col·lectives. El Sindicat de Llogaters és una idea
en aquesta línia, i les AV han d’activar-se per treballar
aquest tema.
Albert Recio (Favb): Hi ha diferents fronts que s’han
d’analitzar: l’Ajuntament pot tarificar l’IBI; cal debatre
sobre l’impost de les plusvàlues; també s’han de tenir en
compte les diferents dinàmiques de barri.
Per acabar, l’Ana Menéndez recorda que la propera
assemblea se celebrarà a la Palmera Centre (districte de
Sant Martí).

CLOENDA:
A la taula estan Miguel Angel Escobar, delegat territorial de la Generalitat en representació del president de
la Generalitat; Janet Sanz, cinquena tinent d’alcaldia,
responsable de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i regidora del districte de Nou Barris; Pep Ortiz, president de l’AV Can Peguera i Ana Menéndez, presidenta
de la Favb, que dirigeixen unes paraules de comiat als
assistents.
L’assemblea conclou a les 20:30 hores.
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MEMÒRIA 2017

Introducció: 2017, un any de trasbalsos
Serà difícil que oblidem l’any que hem deixat enrere.
Un període marcat per fets d’una gravetat transcendent
que han empès centenars de milers de persones a omplir
els carrers de la nostra ciutat en nombroses ocasions. La
gran commoció pels atemptats a les Rambles i a Cambrils va desfermar una gran onada de solidaritat amb
les víctimes i les seves famílies i un gran rebuig en forma de resposta de pau expressat el 26 d’agost. El rebuig
de la violència emprada l’1-O va ser el clam de la
massiva resposta al carrer del 3-O. I massives van ser
les manifestacions i concentracions de l’11-S, del 20-S,
del 8-O, del 10-O, del 27-O al llarg de la tardor d’infart
que ens va portar a la pèrdua de l’autogovern en què
encara estem immersos.

que aplegava el moviment veïnal i nombrosos moviments socials que lluitem des de diferents fronts en la
defensa del dret a l’habitatge, el dret a l’espai públic, el
dret a una ciutat menys turistificada i menys contaminada. El plenari de l’ajuntament acabava d’aprovar el
PEUAT, el Pla pel Dret a l’Habitatge i el Pla estratègic
de Turisme, instruments que tot i arribar tard esperem
demostrin alguna eficàcia mitjà i llarg termini.

Al gener havíem començat l’any ocupant les Rambles
sota el lema Barcelona no està en venda, mobilització

I el 8 de març tornàvem a omplir massivament els
carrers, bon presagi de l’èxit en la celebració del nostre
Fòrum de Dones de l’abril, que ha posat unes bases fer-

Que Barcelona és ciutat de pau i que crida Prou Excuses davant els incompliments dels nostres governs dels
compromisos signats d’acollida als refugiats va quedar
clar en la manifestació en què varem participar el 28 de
febrer.

15

mes per a articular una renovada mirada feminista en les
solucions als problemes dels nostres barris. Hem pogut
celebrar el doble Premi, atorgat pel jurat i per la votació
popular, com a projecte més reconegut pels Reconeixements veïnals de la CONFAVC.
I també celebrem haver desenvolupat tot el programa del nostre Pla de Comunicació, amb la posada en
marxa de la web renovada al febrer i el nou butlletí
intern com a instrument d’informació i de relació entre l’estructura de la Federació i les AAVV que en
formeu part. La celebració dels 25 anys de Carrer
van omplir l’any d’actes i publicacions, el número
especial de la revista, el llibre i l’exposició que avui
podem visitar i que podreu acollir de forma itinerant
als vostres barris.
N’estem molt satisfetes d’haver finalment aconseguit, mitjançant el conveni signat amb la UB, que el
nostre arxiu, únic en la seva especificitat, pugui ser preservat, catalogat i posat a l’abast de nous estudiosos que
posin en valor el que ha representat el moviment veïnal
en la construcció de la nostra democràcia i en la transformació de les condicions de vida dels nostres barris.
Desitgem que aquest pas important sigui un estímul per
a totes vosaltres, AAVV que teniu a les vostres mans un
patrimoni local que cal conservar i estudiar i us animem
a fer-vos el mateix plantejament.
Entre el març i el juny, el judici del Cas Palau ens va
oferir un espectacle obscè i un trist relat sociològic. La
nostra presència com a acusació popular, única que va
aportar un escrit global a banda del de fiscalia, ha proporcionat transparència al procés i s’ha vist raonablement satisfeta amb la sentència dictada al passat gener
que acredita, a més de l’espoli perpetrat per les famílies
Millet i Montull, el finançament il·lícit de la formació
CiU a través de les comissions per adjudicació d’obra
pública a l’empresa Ferrovial. Malauradament pel camí
han quedat la investigació de la branca FAES i les prescripcions d’alguns imputats destacats.
Davant l’escalada de preus del lloguer i el continu degoteig de desnonaments, visibles i invisibles, hem estat
molt actius en la defensa del Dret a l’Habitatge, posant
en marxa la nova vocalia d’habitatge i impulsant una
campanya important. Varem tornar a sortir al carrer en
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la manifestació unitària del mes de juny i atenem des del
nostre servei jurídic tots els casos que ens feu arribar.
Hem continuat defensant la validesa del nostre conveni
per la construcció d’habitatge social a través de la nostra
cooperativa Fem Ciutat, qüestionat per l’actual equip de
govern.
L’assessorament urbanístic que oferim, mitjançant
el conveni i gràcies a la seva reformulació, es consolida
com a un gran instrument per millorar la participació
qualificada i informada en els processos de transformació urbana. I parlant de participació, juntament amb
moltes de vosaltres, ens varem ocupar intensament del
nou reglament de les Normes de participació i gràcies
a les nostres aportacions es va millorar notablement
el document i avui podem defensar punts fonamentals
relacionats amb la multiconsulta que es preveu d’aquí
poc. Com sabeu, varem impulsar des d’Aigua és vida
la consulta relacionada amb la municipalització de l’aigua. Una altra iniciativa important posada en marxa és
la relacionada amb l’Ordenança de Terrasses, que vol
deixar palès el nostre desencontre amb l’equip de govern per una modificació que posa pel davant els interessos del gremi de restauració, no protegeix el dret a
l’espai públic i no garanteix el dret a l’accessibilitat i al
descans dels veïns i veïnes. Hem abandonat la Comissió Tècnica de Terrasses per haver esdevingut un espai
irrellevant.
Internament hem assumit gran part de la feina que
ens havíem proposat, abordant la millora del nostre organigrama, la revisió de les condicions laborals del nostre personal i desenvolupant el pla d’adequació i millora del nostre local.
Celebrar la recuperació de la Model per a la ciutat ens
va donar jornades felices i ara toca assumir el repte de
participar en el procés de disseny urbanístic i definició
d’usos futurs.
Entre els temes que més ens han ocupat destaquem
els de la defensa de la sanitat pública i els de mobilitat, amb els ajustos en el desplegament de l’última fase
de la xarxa ortogonal i la defensa del tramvia. Varem
acabar l’any organitzant l’exitosa marxa per la Diagonal
del gener passat i denunciant la pujada generalitzada de
les tarifes de transport.

A) TEMES DE CIUTAT: HABITATGE, URBANISME, TURISME, MOBILITAT

HABITATGE
Participació en el Consell de l’Habitatge Social de
Barcelona
Si el 2016 va ser l’any de l’aprovació del Pla pel
Dret a l’habitatge 2016-2025, l’any 2017 ha estat el
de les reunions del Consell per informar sobre la seva
evolució. S’han convocat dos plenaris, així com també la Permanent de la qual en som membres. Altres temes que s’hi han tractat i que cal destacar han estat: la
modificació del reglament de funcionament intern del
Consell coincidint amb l’inici del procés de revisió de
les Normes de Participació Ciutadana, amb l’objectiu
de millorar i aprofundir la participació en relació a
les diferents entitats que formen part d’aquest òrgan.
També voldríem destacar una sessió informativa del
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que pretén ser un
instrument de planificació i programació a llarg termini de les polítiques d’habitatge. Segons està regulat
en la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, aquest pla
té l’objectiu de definir i quantificar els instruments
de política d’habitatge a la fi de garantir que en els
pròxims 15 anys es pugui accedir a un habitatge digne
i adequat.
Hem volgut informar, i fer valdre aquesta Llei, per
ser l’única de l’Estat que reconeix la funció social de
la propietat i que contempla objectius i mecanismes
per fer-la efectiva, però malauradament després d’onze anys, la norma segueix en el calaix d’algun despatx de la Generalitat per manca de voluntat política i
també perquè el PP ha presentat un recurs al Consell
Consultiu.
Hem participat en el grup de treball Mesures per
evitar l’expulsió de veïns centrat en l’anàlisi del fenomen dels edificis de propietat vertical que són objecte
de compra pels fons d’inversió voltors, molt d’ells
amb capital estranger, i que comporten l’expulsió dels
llogaters per reconvertir-los en apartaments de luxe.
L’objectiu és cercar un marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i les entitats i col·lectius
que estan treballant pel dret a l’habitatge.

cooperativa. I 100 habitatges al Turó de la Peira amb
dret de tempteig i retracte perpetu per part de l’Ajuntament.
Hores d’ara, aquests seran els darrers habitatges
que faci la cooperativa a Barcelona. Encara que sí que
estem treballant a la Àrea Metropolitana.
Durant tot l’any hem intentat conjuntament amb la
FAVB iniciar converses amb l’Ajuntament per contrastar la idoneïtat del convenis, que permeten treballar de forma transparent amb els objectius d’habitatge, sense fer-nos competir entre cooperatives i per
una altra banda també ens permeten escurçar força els
termini globals per finalitzar els habitatges. Tanmateix, malgrat diversos intents i propostes això no ha
estat possible. També s’ha fet una ronda informativa
amb diferents grups municipals per explicar la feina
feta durant 25 anys i la utilitat d’aquests convenis.
També ens hem vist perjudicats per la gestió que
s’ha fet del concurs per construir un centenar d’habitatges en Dret de Superfície a La Clota. El concurs
que va sortir al novembre del 2017 i al qual ens vam
presentar amb gran esforç i il·lusió. Lamentablement, abans de procedir a l’adjudicació el concurs es
va suspendre per part de l’ Ajuntament, donat que hi
havia una modificació de planejament en marxa, que
el mateix consistori no havia tingut en compte. Entenem que l’administració ha de prioritzar el lloguer i
que s’ha d’aconseguir entre tots capgirar aquesta situació, però això no impedeix recordar que les cooperatives i, concretament Fem Ciutat, és una entitat
sense ànim de lucre que pot aportar una solució més,
una col·laboració més entre totes les necessàries, per
incrementar l’habitatge assequible a Barcelona.
Plataforma BCN no està en venda

Cooperativa Fem Ciutat

És una plataforma impulsada per la Taula d’Habitatge i la Favb com un espai transversal, de confluència i resistència que va sorgir amb voluntat de perdurar, formada per un entramat de col·lectius, entitats
veïnals i sindicats amb uns objectius plasmats en un
manifest signat per més de 30 formacions.

De fet, pròximament lliurarem 39 habitatges a la
plaça de la Gardunya en Dret de Superfície, els primers en aquesta modalitat portats a terme per una

Es denuncien els impactes a la ciutat del capital
financer nacional i internacional que, amb la complicitat de les elits polítiques i econòmiques, volen
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transformar la ciutat en un gran negoci que comporta
gentrificació i expulsió del veïnat dels barris, i fomenta la sobreexplotació turística de la ciutat. La plataforma reclama, entre altres, el dret a la ciutat per a
la ciutadania, un turisme sostenible i respectuós amb
la convivència veïnal, i l’accés a l’habitatge digne i
assequible per a tothom.
La primera mobilització que va impulsar va ser el
28 de gener amb el lema Ocupem les Rambles que
apareix com un símbol de la ciutat de tots aquells impactes que el manifest que es va publicar denunciava.
La segona mobilització va ser el 10 de juny i va
consistir en una manifestació per reivindicar el dret
a l’habitatge. Es criticava el procés d’expulsió del
veïnat dels barris com a conseqüència de la compra
d’edificis de propietat vertical, de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i de la conversió d’habitatge residencial en allotjament turístic.
Després de la darrera mobilització, la plataforma
va entrar en un procés de reflexió i debat sobre la seva
evolució i objectius. Cal tenir en compte que havíem
posat les expectatives molt altes amb dues mobilitzacions en el mateix any amb el desgast que això
comporta però sense que la decisió signifiqui una renúncia a la continuïtat de la plataforma, que ha estat
l’embrió d’altres plataformes a altres ciutats de l’Estat espanyol.
Una de les propostes amb força del 2017 ha estat la
necessitat de crear un espai de coordinació del màxim
d’entitats i col·lectius, tant de barri com de ciutat, per
optimitzar esforços. S’ha reflexionat sobre l’espai de
la plataforma que podria ser un paraigües aglutinador
i transversal.
Comissió d’Habitatge de la Favb
A Barcelona s’estan produint processos de gentrificació i turistificació amb l’expulsió de veïnes i veïns,
primer, per la pèrdua d’habitatges d’ús residencial a
conseqüència de la proliferació d’habitatges d’ús turístic, tant legals com il·legals (hi ha barris, principalment del centre de la ciutat, que tenen més residents
temporals que fixes), després, a causa de la LAU.
Fruit de tot plegat tenim els anomenats desnonaments
invisibles, és a dir, l’expulsió de veïns i veïnes perquè no poden fer front a l’increment desmesurat del
lloguer a l’hora de renovar del contracte. El problema
s’ha agreujat per la compra d’immobles de propietat
vertical per part dels fons d’inversió voltors per reconvertir els habitatges en apartaments de luxe.
Tots aquests factors juntament amb la falta d’habitatges de protecció oficial fan que la ciutat estigui
en una situació d’emergència habitacional. La junta
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de la Favb, conscient d’aquesta gravetat, ha aprovat
que la defensa del dret social de l’habitatge és una
aposta estratègica a la qual cal dedicar-li el màxim
de recursos.
Hem impulsat la comissió d’habitatge integrada
per una vintena d’associacions veïnals i continuem
treballant perquè aquest nucli es vagi eixamplant fins
crear una forta xarxa d’AV que impulsin coordinadores veïnals d’àmbit de districte tal com ja s’ha fet a
l’Eixample. La seva tasca arrelada als barris de coordinació i pro-positiva davant de la vulneració del dret
a l’habitatge esdevé central. Per això, s’han elaborat
diversos materials que s’han discutit en tres tallers
que hem realitzat en el darrer trimestre de l’any. Els
materials són una guia perquè les AV puguin orientar
el veïnat que s’apropa a les associacions amb problemes d’habitatge i un cartell -No ens faran fora, ni de
casa ni del barri- i un díptic -T’apugen el lloguer?
Tens altres problemes amb l’habitatge? Vine a informar-te a la teva associació de veïns- de difusió.
Pel que fa a la col·laboració amb altres entitats i
col·lectius, estem col·laborant amb iniciatives d’altres col·lectius com la PAH, L’Observatori DESC,
El Sindicat de Llogateres i l’ ABTS, i volem tirar
endavant la proposta de moció municipal per forçar
l’ampliació del parc públic de l’habitatge. Per això,
es cerca el màxim suport polític per part dels grups
municipals.

URBANISME
Tot i que el grau d’execució de projectes urbanístics
és molt baix, l’any 2017 va suposar un avanç respecte
2016 pel que fa a la posada en marxa de processos de
decisió entorn uns quants temes urbanístics de diferent
escala.
Dues de les reivindicacions situades al cor de Ciutat
Vella van arribar a bon port : la recuperació del Borsí com a equipament de proximitat per un veïnat molt
mancat de dotacions, i la conversió en habitatge social
de l’edifici de Via Laietana 8-10, projecte del que varem ser ideòlegs i impulsors. Dos immobles que haurien
pogut tenir una altra destinació si no s’haguessin defensat amb força per part del territori.
Gràcies a la millora de la seva dotació pressupostària i al replantejament de les condicions de gestió, el
conveni d’urbanisme ens ha permès donar continuïtat a l’assessorament d’un bon nombre de projectes i
oferir-ne de nous: Glòries, Meridiana, Can Peguera,
Turó de Font de la Guatlla, 22@, Calaix de Sants, Espai
Barça, Taula Eix Pere IV, Torre Baró, Pla de barris. Alguns semblen orientats a culminar en projectes que arribin a dissenyar-se des del consens, integrant visions en
principi allunyades; és el cas de Can Peguera, del Turó
de Font de la Guatlla, del Calaix de Sants i desitgem
també sigui el de Torre Baró. D’altres, com Glòries,
amb les obres aturades a l’abril, resten pendents de tornar a emprendre els treballs i aspiren a concertar acords
tan amplis com el que va inspirar el Compromís per
Glòries. Com esperem que ho faci el procés de revisió
del 22@, obrint noves possibilitats de mixtura d’usos
amb una major proporció d’habitatge.
La transformació de la Meridiana ha anat rebaixant
l’ambició del projecte i sembla lluny de complir amb
les expectatives creades. Hem continuat donant suport
a la reivindicació de recuperar l’habitatge públic com a
alternativa a la construcció de l’hotel Praktik al solar
de Drassanes.
Com a projectes en els què ens situem en posició molt
crítica destaquem l’Espai Barça, que amb la transformació de 33.000 m de sòl d’equipament esportiu en
terciari i hotel no compensa la ciutat amb les zones
verdes corresponents i el pagament de tot l’increment
d’aprofitament que tocaria per usos complementaris i
compatibles, a més d’intervenir de forma molt costosa
sobre l’entorn viari immediat i de modificar la mobilitat
sense garanties que pugui funcionar. Hem reivindicat el
valor patrimonial de la Masia de Can Planes, catalogada com a BCIL, encarregant un estudi independent
que haurà de servir de base per a la revisió i ajustos dels

projectes de transformació que el club, com a propietari, pugui endegar. El cobriment de la Ronda de Dalt
va iniciar finalment a l’estiu l’execució de la primera
fase en el sector Sant Genís dels Agudells-Teixonera (a
la “zona de consens”) i resta pendent de les decisions
sobre altres trams. A Montjuïc va tornar a saltar la polèmica al voltant de la construcció d’un nou equipament
i hem defensat la condició de parc central de la ciutat
que va inspirar les nostres al·legacions a la MPGM de
2014.
Com també polèmica ens sembla la possible facilitació al projecte del Museu Hermitage a la nova bocana
del Port, en definició. A La Marina del Prat Vermell
hem fet proposta de conservació d’un dels edificis que
s’adosen al futur mercat , al sector 8, així com la conservació del teixit industrial de la fàbrica Santiveri, amb
un 60% de la seva plantilla laboral procedent del barri
i amb un arrelament històric que la dota d’un valor afegit. Continuen sota silenci la reactivació del Conveni
Telefònica, amb una primera concreció a les estacions
de les Corts i Torres i Bages que no s’ha materialitzat,
i els projectes de Tres Turons i Barris de muntanya,
pendents encara de conèixer els estudis de diagnosi.
Hem format part del jurat del concurs internacional
d’idees per a la futura ordenació urbanística de Vallcarca, juntament amb altres quatre representants veïnals procedents de la Taula de Vallcarca. També hem
tingut un representant en el jurat del concurs convocat
com a concurs d’idees per a la realització de propostes
d’encaix urbanístic de la MPGM en el sector Prim de
la Sagrera.
Un dels plans més ambiciosos del mandat, el Pla de
barris, s’està desenvolupant ara per ara amb uns resultats irregulars segons els barris i amb dèficits importants
respecte la seva capacitat d’incidència sobre la reactivació econòmica dels teixits. El seguiment al 2018 ens
haurà de permetre una valoració més acurada, quan el
grau d’execució estigui més avançat. S’haurà d’albirar
també una projecció de futur per a que pugui resultar
veritablement transformador.
Taula Veïnal d’Urbanisme
S’ha consolidat la col·laboració amb la Taula, que a
partir del gener 2018 farà les seves reunions al local de
la FAVB. Al llarg del 2017 hem treballat conjuntament
en l’elaboració d’un mapa de conflictes urbans i hem
posat les bases per a la realització d’un Fòrum Veïnal
dels barris de l’entorn Besòs en col·laboració amb la
CONFAVC. També varem publicar el núm. 1 de la revista Marea Urbana, monogràfic centrat en les repercussions del turisme a la nostra ciutat.
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TURISME
El 2017 ha estat un any d’inflexió per a la consolidació de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), plataforma en la qual la Favb hi participa
des dels seus inicis i a la qual s’hi han anat incorporant
col·lectius i entitats així com AV. Podem afirmar que
l’ABTS és un referent a l’hora de parlar de model de turisme a la ciutat, tal com s’ha demostrat en els diferents
debats i xerrades en les quals hem participat i en alguns
casos amb perfil propi com a FAVB.
PEUAT (Pla Estratègic Urbanístic d’Allotjament
Turístics)
El 2016 es va iniciar el procés participatiu que va impulsar l’Ajuntament i que incloïa la presència de diferents agents de la ciutat, des del sector empresarial fins
a la Favb. En aquest any 2017, en el període previ a la
seva aprovació definitiva, la Favb ha fet trobades amb
diferents partits per exposar la valoració del projecte.
També es va fer una acció amb cartells i lectura d’un
manifest en la sessió d’aprovació en la comissió corresponent.
Altres activitats
S’ha posat l’accent en el dret a l’habitatge i els efectes de la substitució dels usos residencials per l’habitatge d’ús turístic, així com els impactes col·laterals que
comporta per als barris la substitució de residents fixos
per temporals. Hem participat en diferents xerrades i
debats. A destacar una reunió amb la Direcció General de Turisme de la Generalitat per exposar-li la nostra
valoració del Reglament de Turisme que regula les diferents modalitats d’allotjament turístic i el contingut de
les nostres al·legacions.

Espai públic i terrasses
Si a la memòria del 2016 es deia que havia estat un
any força conflictiu com a conseqüència del procés de
desenvolupament de la normativa de terrasses i les problemàtiques que s’han generat entorn del seu desplegament, l’any 2017 ha estat la màxima expressió d’aquesta conflictivitat.
Durant aquest any el Gremi de Restauració de Barcelona actuant com veritable lobby ha dut a terme tot
un seguit d’iniciatives destinades a modificar la regulació de terrasses amb l’objectiu de preservar i ampliar
els seus interessos corporatius. Aquesta campanya tenia l’objectiu de pressionar als grups municipals. La
resposta veïnal ha estat formar el Grup Motor d’Espai
Públic i Terrasses impulsat per la Favb en el qual formen part associacions veïnals, entitats, col·lectius de
persones amb diferents discapacitats funcionals i grups
de veïns de carrers i places amb d’ordenacions singulars
conflictives. Un cop consolidat el Grup es va convocar
una roda de premsa al Col·legi de Periodistes per presentar el manifest Per una regulació de terrasses que
encaixi en un projecte de ciutat accessible, habitable,
sostenible i preservi l’espai públic com a dret col·lectiu
que va ser signat per més de 60 entitats i col·lectius.
També hem fet un comunicat en resposta al Llibre
blanc de les terrasses de Barcelona editat i presentat pel
gremi i elaborat segons el seu preàmbul per “barcelonins il·lustres” o “experts” de l’elit cultural i professional de la ciutat, amb l’objectiu de continuar amb la seva
campanya de pressió a l’Ajuntament perquè no desplegués l’ordenança.
Comissió tècnica de terrasses

Consell de Turisme i Ciutat

Hem continuat els contactes amb les AV del territori
per informar-los del procés de debat i informe de diferents ordenacions singular de terrasses de places, rambles i passejos per saber quin és el seu posicionament i
així saber el sentit del nostre vot (recordem que una de
les funcions de la CTT és votar un informe en relació als
projectes de decret d’ordenació singular o de distribució
prèvia, amb un desequilibri important de vots a favor
del Gremi de Restauració, del Consell de Gremis, de
PIMEC-COMERC i del gremi de Flequers de Barcelona i, en contra, únicament com a representació veïnal
la Favb).

Durant el 2017 s’han efectuat diferents sessions i plenaris del Consell de Turisme i Ciutat i de la seva permanent, i s’han finalitzat els grups de treball d’espai públic
i el d’allotjaments turístics. Les seves conclusions i recomanacions s’han exposat al plenari del Consell.

A finals de l’any els representants del sector empresarial com a mesura de pressió i deslegitimar les actuacions de la CTT es van retirar de la Comissió, per contra la favb va continuar assistint per deixar constància dels
posicionament veïnals en les ordenances que s’aprovaven.

Campanya a través de les xarxes #cap més estiu
com aquest
Concentració i lectura d’un manifest al Port de Barcelona en resposta a l’anunci d’una nova terminal de
creuers. Entre altres accions i activitats s’ha fet una acció per denunciar pisos turístics sense llicència i s’ha
participat en la taula rodona Fòrum Barcelona Guide
Bureau.
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Reunions amb partits
El PSC, aleshores responsable d’aquesta àrea, va
convocar la Favb cinc vegades a unes reunions que
teòricament eren de treball, però que a la pràctica mai
van tenir format de participació amb voluntat d’arribar a
consensos ni molt menys de negociació. Únicament van
servir per saber quines eren les nostres propostes i informar-nos dels criteris generals que havien de contemplar
la reforma sense mai concretar res.
Per no legitimar amb la nostra presència un procés
de participació que era inexistent vam decidir deixar
d’assistir-hi i denunciar-ho públicament amb un comunicat en què vam destacar que aquestes reunions eren
una operació propagandística que buscava justificar un
suposat procés de diàleg amb la representació veïnal.
També vam celebrar reunions amb altres partits (CUP,
PDCAT, ERC), per presentar-los el nostre manifest amb
les propostes veïnals per a una ordenança de terrasses.
Pacte del Gremi amb l’Ajuntament
El Gremi de Restauració en la seva escada de pressió a l’Ajuntament va impulsar una iniciativa ciutadana
per modificar l’ordenança de terrasses vigent. Aquesta
nova mesura de pressió va tenir l’efecte que el gremi
buscava i ens vam assabentar pels mitjans de comunicació que l’alcaldessa s’ha havia reunit amb el gremi i
els presidents dels grups municipals amb l’objectiu de
sumar el màxim consens possible a l’hora de fer canvis
en l’ordenança.
Com a resposta a aquest pacte unilateral que excloïa
la ciutadania, vam convocar una roda de premsa juntament amb l’ABTS i la plataforma Carrers per a Tothom
on vam denunciar que l’acord per la modificació de
l’ordenança de terrasses era un altre pelotazo, igual que
el projecte de remodelació del Camp del Barça.

MOBILITAT
Respecte a la mobilitat de la ciutat, un dels temes
centrals d’aquest any ha estat la implantació de la nova
fase de la Nova Xarxa Bus. L’Ajuntament va començar
a presentar-la a les AV en el marc dels districtes i amb
les primeres impressions obtingudes la Favb va convocar les AV a una reunió el 15 de febrer. L’Ajuntament
va obrir un canal de comunicació amb la Favb (dues
reunions formals) on vam poder transmetre les queixes
veïnals i demanar diàleg amb els afectats. No obstant,
el marc de discussió no era el de ciutat donat que no es
tractava d’un problema conceptual sinó de la percepció
concreta dels barris per on passaven línies de bus que
l’Ajuntament pretenia eliminar o substituir de manera

poc justificada. Inevitablement, el conflicte es va situar
en l’àmbit de la concreció en aquests barris i districtes.
Hi ha hagut tres aspectes a assenyalar: la gran capacitat
de mobilització que han mostrat algunes AV, la importància de la connexió amb els centres hospitalaris i la
poca capacitat de negociació autònoma que han mostrat
els districtes. A l’hora de redactar aquestes línies no tots
els conflictes estan tancats.
El tema de la implementació dels carrils bici també
ha estat motiu de polèmica, bàsicament perquè l’Ajuntament els implementa aprofitant el més d’agost sense la
deguda comunicació i procés de participació prèvia amb
els barris. Aquesta qüestió provoca una reunió el 28 de
setembre dels responsables del consistori i les AV a la
Favb que després es trasllada a les dinàmiques particulars de cada barri afectat.
Abans de l’estiu, la Favb planteja a la PTP i a la Confavc la necessitat d’una mobilització per defensar la unió
del tramvia per la Diagonal. Aquesta idea va quallant, de
mica en mica, fins arribar a configurar-se un pol ciutadà
important al voltant de la Plataforma Units pel Tram que
finalment convoca una manifestació pel 20 de gener del
2018. Aquesta dinàmica estimula a diverses associacions
de veïns a fer actes en els seus respectius barris per discutir la importància d’aquesta fita. També a la Favb es
convoca a una sessió de debat de la mà de la PTP.
Mentrestant, respecte al tramvia hem participat a la
Conferència internacional Tramvia-Ciutat el 7 i 8 de
març celebrada a l’UPC Barcelona Tech-Campus Nord
i també hem pogut defensar el nostre posicionament
en una sessió de la Comissió d’Estudi del Tramvia de
l’Ajuntament el passat 13 de novembre.
El 29 de juliol al CCCB la Favb va fer una ponència
en el marc del Congrés Mobility Eco-Forum.
La Favb és membre actiu del Pacte per la Mobilitat.
Hem assistit a pràcticament totes les sessions que s’han
convocat (9/05, 5/09, 16/10, 23/11). Cal destacar per la
seva rellevància, el Plenari del dia 30/01. També hem
estat a diverses comissions de treball: Transport públic,
NXB Nova Xarxa Bus, Grup bicicleta i Cicles de mobilitat personal.
També cal dir que a finals d’any, un cop més, l’Ajuntament va aprovar a corre-cuita l’augment del preu dels
bitllets del transport públic. No va haver-hi marge de
temps per fer una reflexió més col·lectiva sobre la necessitat de replantejar els títols de transport. Davant
d’això, la PTP i la Favb vam fer un comunicat conjunt
contra la puja.
Cal citar també altres temes relacionats amb la mobilitat on la Favb ha donat suport als plantejaments de les
plataformes unitàries d’AV sobre la Meridiana, el cobriment de la Ronda de Dalt i les Glòries.
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B) TEMES RELATIUS A ENSENYAMENT, DONES, DRETS SOCIALS, PARTICIPACIÓ I SANITAT

ENSENYAMENT
Comissió d’Educació de la Favb
Aquest any 2017 s’ha constituït la Comissió d’Educació de la Favb formada per representants de les Associacions de Veïns de La Sagrera, Horta, Poblenou i Sant
Andreu i per dues persones de la junta de la Favb.
Els seus objectius són:
• Intercanvi i coordinació de problemàtiques relacionades amb l’educació en els diferents barris.
• Aconseguir informació i representació de les As. de
Veïns als Consells Escolars de Districte.
• Fer un seguiment del projecte del BEC
• Impulsar reunions periòdiques amb el Consorci
d’Educació per temes de falta de places escolars i
problemes dels centres educatius.
• Coordinar les relacions amb altres entitats educatives:
1. FAPAC amb qui hi ha una voluntat expressa de
treballar conjuntament.
2. Consell Escolar Municipal del qual formem
part.
3. Desmilitaritzem l’Educació, campanya a la qual
ens hi hem adherit.
La comissió s’ha reunit amb una periodicitat mensual.

SANITAT
Comissió en Defensa de la Sanitat Pública de la
Favb
La Comissió de Sanitat ha seguit amb les trobades
mensuals de vocalies de diferents associacions i la tramesa d’informació en la defensa de la Sanitat Pública al
100% en el finançament i en la gestió reclamant sobretot més finançament per Atenció Primària.
Atenció Primària
Coincidim amb els professionals de primària en la
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necessitat urgent d’augmentar un 20% la proporció de
pressupost dedicat a Primària en una primera fase, així
com la necessitat que els seus professionals puguin tenir
més capacitat per decidir les prioritats en quant a temps
d’espera per a exploracions diagnòstiques i intervencions.
Hem participat amb ells en la difusió als mitjans de
comunicació d’aquests problemes i seguim reclamant
poder tenir professionals de família en llocs de treball estables, que els professionals de referència puguin
també disposar de temps per fer atenció als domicilis
i que l’accés a la consulta es pugui fer en menys de 48
hores.
S’ha recuperat per a la gestió pública de l’ICS el Servei d’Atenció Domiciliaria Urgent i s’ha traspassat
l’Atenció primària del PAMEM als Equips d’Atenció
Primària del territori de residència de les persones. Restem a l’espera que ens expliquin com podrem accedir
als nous serveis d’odontologia i podologia gratuïta del
PAMEM per a les persones de baixos recursos.
Comptes de les Entitats de Base Associativa
(EBAs). Per Transparència, hem demanat al CatSalut
els comptes anuals auditats de diverses empreses proveïdores de serveis d’atenció primària denominades
Entitats de Base Associativa (EBA) (amb fórmula jurídica de Societats Limitades). La resposta avalada per
la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha estat negar el dret a l’accés als comptes
anuals auditats 2015-2016. La justificació és que són
entitats que no tenen naturalesa pública encara que són
prestadores de serveis sanitaris públics. Per la seva naturalesa no es pot exigir la traçabilitat del diner públic
sobre dades considerades informació interna com pressupost, dades de la seva execució, liquidació, els comptes anuals i els informes d’auditoria de comptes.
Atenció Sanitària a les persones que viuen en
Residències. També estem reclamant que la gestió de
l’atenció sanitària de les residències es faci a través dels
equips d’atenció primària del territori, ja que actualment en la majoria dels casos es fa a través de MUTUAM. Això provoca queixes per la deficient cobertura
del servei i una discontinuïtat en els professionals que
fan l’atenció.
Rehabilitació
Reclamem la gestió pública de la Rehabilitació a
domicilis i la logopèdia de Barcelona.

Llistes d’espera
Seguim reivindicant el compliment del compromís
recollit en el Pla de Xoc per a la disminució de les
llistes d’espera (quirúrgiques) que ha reduït a la meitat
la inversió prevista. Així mateix, també reivindiquem la
millora en l’accessibilitat a les proves diagnòstiques i
als especialistes.
La realitat fa que les llistes d’espera estiguin infraestimades, ja que el temps d’espera real per solucionar
els problemes està segmentat en diferents llistes d’espera.
Urgències
Si bé han entrat en funcionament les noves urgències
de l’Hospital de Mar i els Equips de Suport Integral a
la Cronicitat al CUAP de Casernes, CUAP Cotxeres, i
a l’Hospital 2 de Maig i Sant Pau, les cues als serveis
d’urgències s’han mantingut tot l’any, així com les derivacions de pacients del Clínic a l’Hospital del Sagrat
Cor. Hem denunciat el manteniment de la precarietat
dels professionals sobretot als serveis d’urgències de
l’Hospital del Mar i la manca de llits de drenatge de les
mateixes.
Seguim exigint que s’acabi amb l’atenció de persones
malaltes als passadissos dels serveis d’urgències. No és
de rebut que al segle XXI continuem amb el “barraquisme” als serveis d’urgències. És una qüestió de dignitat i
seguretat tant de pacients com de professionals. Aquesta
situació també comporta l’incompliment sistemàtic de
la llei de dret a la intimitat i la llei orgànica de protecció
de dades. Tot i reconeixent els esforços del Consorci
Sanitari de Barcelona (CSB) per limitar el problema de
l’atenció urgent, pensem que l’enfocament podria ser
erroni al centrar-se a atacar els símptomes en comptes
d’atacar les causes. Cada vegada es destinen més recursos a crear noves estructures paral·leles en comptes
de buscar solucionar les causes que fan que els serveis
d’urgències es desbordin sistemàticament. És com voler
solucionar un problema d’inundacions perquè la presa
principal desborda a base de posar bombes de buidatge
d’aigua. Ens preocupa molt que no estiguem “matant
mosques a canonades”.
Atenció Sociosanitària

(Sants-Montjuic), CSS Fòrum (Sant Martí), CSS Isabel
Roig (Sant Andreu); CSS Hestia Gràcia (antiga clínica
Secretari Coloma a Gràcia). Estem pendents que ens
passin els resultats d’aquestes auditories i els calendaris
de quan es farà la resta dels centres sociosanitaris de
Barcelona.
Altres reivindicacions
Nova Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya.
Hem participat a les mobilitzacions contra l’admissió
de proveïdors privats sense ànim de lucre dins de la
nova llei d’ordenació sanitària de Catalunya que no ha
arribat a materialitzar-se.
Nous estatuts del Consorci Parc de Salut Mar.
S’ha aconseguit frenar la possibilitat d’entrada de propietat privada al Consorci del Parc Salut Mar de Barcelona, amb una modificació específica als seus nous
estatuts.
Consorci Clínic. Malauradament, i malgrat totes les
mobilitzacions i reunions, es consolida el model Públic–Privat de l’Hospital Clínic.
Transport públic als centres sanitaris. Reivindicació de la millora de l’accés en transport públic als centres sanitaris, especialment als centres com l’Hospital
de l’Esperança, l’Hospital de la Vall d’Hebron (especialment al seu edifici de traumatologia) i Hospital de
Sant Pau per tenir de referència barris amb marcats desnivells. També fem el seguiment del desplegament de
la nova xarxa de busos vetllant perquè no quedin zones
amb pitjor connexió.
Plataforma SOS Gent Gran – Viure amb dignitat
S’ha constituït juntament amb familiars de residents
de Santa Coloma la Plataforma SOS Gent Gran-Viure amb Dignitat per a l’atenció al problema de la gent
gran usuària o necessitada d’atenció a residències i centres de dia.
S’ha començat l’anàlisi de l’atenció sanitària a les
persones que viuen en residències assistides a Barcelona amb l’estudi sobre la titularitat i nombre de places
privades i concertades a Barcelona i els concursos de
gestió de 2017.

Elaboració d’un resum dels recursos sociosanitaris a
la ciutat de Barcelona per territoris i identificació de les
empreses que els gestionen.

La Plataforma de Familiars d’Interns a residències
assistides ha presentat reclamacions per anul·lar el contracte amb OHL Ingesan degut a la degradació de l’assistència àmpliament documentada.

Donades les creixents queixes sobre aquests serveis,
es va sol·licitar una auditoria sobre el seu funcionament.
A finals del 2017 s’havien realitzat en modus pilot les
auditories dels Centres Sociosanitaris de Sant Antoni

Hem tingut trobades amb responsables del Ajuntament, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i
amb la Síndica de Greuges de Barcelona, i hem acompanyat la plataforma en les seves reivindicacions a la

23

Conselleria de Treball i Benestar Social, i en roda de
premsa i a la Plaça Sant Jaume. El passat mes de juliol
es va aconseguir el compromís d’augmentar els ratis de
personal per persona resident i fer una nova licitació de
la gestió d’aquests centres per tal de millorar la qualitat
i seguretat dels centres.

van donar molt de sentit al Fòrum. Fer passar la política
i l’activisme per la vida, la qual cosa vol dir coresponsabilitat individual i comunitària, així com de les institucions públiques. Volem una Barcelona cuidadora que
posi a totes en el centre.

Pla de treball 2018

Arran de l’èxit del Fòrum s’ha intentat donar continuïtat a la dinàmica relacional que es va crear. Però les
complicacions del dia a dia estan dificultant que qualli una dinàmica estable que s’hauria de concretar amb
creació d’una comissió de dones de la Favb.

Seguir el treball en reunions mensuals de la Comissió
per a la defensa de la Sanitat Pública i Plataforma
SOS Gent Gran – Viure amb dignitat amb informació
a les Associacions de Veïns i incidint en la població, els
mitjans de comunicació i institucions.
La proposta és centrar-nos en tasques d’auditoria
ciutadana i en la millora de la qualitat de la participació
per avançar cap a una participació efectiva als Consells
de Salut i als Consells de Centre.

DONES
Aquest any, amb l’organització del Fòrum de Dones, la Favb ha assolit una fita molt important dins del
moviment associatiu. Per dues qüestions, per l’èxit del
propi Fòrum i per la riquesa que va suposar el procés
de la seva preparació que va poder visibilitzar les dones
que estan actives en el moviment veïnal en un marc de
treball amb xarxa amb altres col·lectius com Entrepobles, Sindillar, ECOM, sindicats, Xarxa de dones per la
Salut, Asendi, CJB, Fundació Surt, Territoris Oblidats,
etc. Tot això va permetre un coneixement mutu molt
enriquidor. Aquesta preparació ha estat lenta i intensa superant les qüestions merament organitzatives. En
reunions quinzenals s’ha anat perfilant els debats que
després es tindrien en els tallers que se celebrarien en el
Fòrum. Aquest tallers han estat:
• Barri vivible. Va generar aportacions en els àmbits
d’habitatge, mobilitat, participació i turisme.
• Ciutat vivible. Es va parlar de coeducació, visió de
gènere sobre l’espai públic, la visibilització de la
diversitat i la importància de l’educació emocional.
• Economia. Com potenciar sistemes econòmics
que posin les persones en el centre i la necessitat de
canvis legislatius.
• Taller cos. A través d’un mural s’identifiquen els
principals greuges per la salut de les dones, els camins i cap a on volem anar.
En el plenari es posen en comú les conclusions. Però
no tot van ser debats. La performance del col·lectiu Arteria, la conferència de la Isabel Segura o la Coral de la
Flor de Maig van generar unes intenses vivències que
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Al Fòrum hi van assistir unes 150 persones.

En l’àmbit de les dones, la Favb ha estat present en el
Consell de Dones de l’Ajuntament, en el Grup de treball
de transversalitat, en la Plataforma unitària contra les
Violències, en la Plataforma catalana pel dret a no ser
prostituïdes i Dones contra el TTIP.
El Fòrum Veïnal de Dones de la FAVB rep el premi
de la CONFAVC al millor projecte social 2017.
La FAVB ha estat present en dates com el 22 d’Octubre amb la Trobada BCN Ciutat Diversa on s’ha tractat
la dignificació i sensibilització del treball de la llar i la
cura de les persones, el 25 de novembre (Dia internacional contra les violències masclistes), el 21 de gener
(Dia contra el tràfic de persones), en la Mostra de films
de dones i, sobretot, el 8 de març -que enguany ha tingut
una rellevància extraordinària amb la Vaga Feminista.

DRETS SOCIALS
Comissió assesora d’implementació de suport
social a la inclusió
És una comissió creada per l’Àrea de Benestar Social
per debatre polítiques d’inclusió. En concret, el treball s’ha centrat en el projecte experimental MINCOME
que du a terme l’Ajuntament amb suport parcial de la
Unió Europea i que tot just acaba de començar. Lligat a
la proposta d’establiment d’una renda de ciutadania, es
tracta de veure quina és la resposta de la gent quan se
li dona ingressos monetaris i pot optar entre polítiques
d’inserció laboral o no. Es desenvolupa en 10 barris de
la ciutat de la zona del Besòs del pla de barris.
Consell de governança de l’acord ciutadà per una
barcelona inclusiva
Enguany s’ha elaborat una nova proposta municipal
de política d’inclusió amb un horitzó de 10 anys, donat
que hi ha el convenciment, consensuat entre l’Ajuntament i totes les entitats participants, que el que cal és
una política sostinguda en el temps. Hem participat en

els debats d’elaboració del treball i hem relacionat l’activitat de la Favb amb les diferents polítiques d’inclusió.
Hem mantingut converses amb l’Ajuntament sobre
la reforma del sistema d’atenció domiciliària, amb un
doble objectiu:
•

Millorar el servei a les persones assistides.

•

Millorar les condicions laborals, ja que es tracta
d’una ocupació fonamentalment femenina i on
proliferen llocs de treball a temps parcial.

Segons la resposta que hem rebut es treballa en dues
línies:
1. Crear equips de treball per zones per tal que es pugui optimitzar la feina i l’atenció i es permeti una certa
autogestió col·lectiva.
2. Vistes les dificultats, sobretot legals, de municipalitzar completament el servei, l’Ajuntament estudia la
creació d’una empresa publico - privada, on l’Ajuntament tindria una funció de control i on la part privada
estaria formada per empreses d’economia social amb un
cert seguiment d’entitats cíviques.
Comissió de contractació
Es una comissió amb participació d’entitats econòmiques i socials on es discuteixen les condicions de contractació que fa l’Ajuntament amb empreses externes.
Enguany s’han aprovat guies de Contractació responsable (on es tracta de incloure clàusules socials i ambientals en els contractes públics) i una guía per la Innovació
en la contractació (on es promou que les empreses que
contracten amb l’Ajuntament introdueixin innovacions
d’ interès públic en les seves practiques). Es tracta d’una
comissió molt formal on la veu cantant la porten els representants d’interessos empresarials (inclosos les entitats sense ànim de lucre) que permet veure en directe els
interessos de cadascú

SOLIDARITAT
Hem participat en la campanya Obrim Fronteres Volem Acollir, donant suport actiu a diferents actes com
la gran manifestació del 17 de febrer de 2017. També
formem part de la campanya Vot x Tothom que impulsa
SOS Racisme.
Dins el projecte Mà Amiga, conjuntament amb la
Confavc, hem realitzat tres xerrades als barris per promocionar el programa Refugiats-Benvinguts.
Vam participar en el dia de l’Holocaust.
Com no podia ser d’altra manera, vam cridar a parti-

cipar a la manifestació “No tenim por” amb solidaritat
amb les víctimes dels atemptats del 17 d’agost. Amb
moltes altres entitats vam elaborar el manifest “Les
vostres polítiques, els nostres morts” i “Pau, solidaritat,
convivència en la diversitat”.
Estem presents en el Consell d’Immigració i en el
consell de Benestar Social.

PARTICIPACIÓ
Abans de l’estiu del 2016 es va començar a discutir el
redactat de les Noves Normes de Participació. La Favb
va formar part del Grup Impulsor junt amb altres entitats de la ciutat (CAB, ECOM, CJB, Consell de Dones,
Federació Poble Sec...). La discussió va partir del dictamen que la Favb i el CAB havien fet en l’anterior mandat. Veníem d’una experiència poc encoratjadora del
macro-procés de discussió del PAM i d’una relació en
el dia a dia força conflictiva entre les AV i l’Ajuntament.
Aquest malestar ha planat en tot el procés de discussió.
El 31 de gener la junta va convocar les AV per tornar a
parlar de les Normes de Participació i conjuntament amb
el CAB vàrem tornar a quedar el 6 de març. Cal dir que
en aquestes dues convocatòries la participació de les AV
va ser molt baixa, entre altres coses perquè quedaven al
marge d’aquestes normes aspectes molt importants que
afecten a la participació en els Districtes. També es va
tractar aquest tema en les 10 reunions que la Junta de
la Favb va tenir amb les associacions de cada districte.
No obstant això, un cop començat el període d’al·legacions i gràcies a l’impuls de l’AV de Montbau, la percepció que quelcom d’important ens hi estàvem jugant
va esperonar la participació. Diverses reunions intenses
de les AV van concloure en la redacció d’un important
document que contenia 48 al·legacions, que van ser
signades per 60 AV i presentades en roda de premsa
el 25 de juliol. La setmana següent vam ser convocats
per l’Ajuntament per donar resposta oral a les nostres
peticions, resposta que després seria donada per escrit.
Un cop aprovada la normativa, en el mes d’octubre vam
convocar les AV per fer-ne la valoració. Quasi la meitat de les al·legacions van ser acceptades, algunes de
calat transcendent com la 74.3, que mesos després serà
objecte del recurs de la delegació del Gobierno de España i del conglomerat d’empreses darrere de les quals
està Agbar, que volen impedir que una de les novetats
importants d’aquestes normes, la Consulta Ciutadana,
pugui portar-se a terme.
Aquest procés de discussió també l’hem fet en el
marc del Consell de Ciutat amb la creació d’una comissió específica, i també hem tingut tres reunions amb la
Síndica de Greuges per aprofundir en aquesta qüestió.
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C) SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Durant aquest any han col·laborat amb la Favb diverses persones especialment motivades en qüestions
del medi ambient, la qual cosa aplana la perspectiva de
consolidar la Comissió de Medi Ambient.
Fonamentalment, el treball que hem portat en aquest
àmbit ha estat fet amb estreta col·laboració amb altres
col·lectius especialitzats. Amb la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire i l’ABTS hem tocat el tema dels
creuers, amb la PTP hem tractat temes de mobilitat
sostenible, tal com expliquem en aquest apartat de la
memòria, i amb Aigua és Vida la col·laboració s’ha accentuat a finals de l’any amb la preparació de la campanya de la consulta ciutadana per a la re-municipalització de l’aigua.
El local de la Favb ha continuat donant el servei
d’acompanyament quinzenal de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).
Parcs i Jardins
Participació en el Consell d’Administració de
Parcs i Jardins
La Favb està present a títol de convidat amb veu i
sense vot al Consell d’Administració de Parcs i Jardins
(és l’únic Institut que té representació social en el seu
Consell).
Durant el 2017 s’ha participat en els dos Consell convocats. En aquestes reunions vam rebre informació sobre l’evolució general de l’Institut, la gestió de recursos
i les inversions que afecten el conjunt de Barcelona.
Temes tractats en el Consell:
Recursos humans
Després de més de 8 anys sense oferta pública s’ha convocat i realitzat una oposició, encara que totalment insuficient,
de 24 places corresponents a les baixes del 2015. Això ha
sigut possible gràcies a la declaració de Parcs i Jardins com
a Servei Públic Essencial (necessària per poder ampliar plantilla). Des de la Favb sempre s’ha defensat la gestió publica i amb personal propi, segons diuen els propis Estatuts de
l’Institut, però segueix sent insuficient i esperem que durant
aquest primer trimestre del 2018 es convoqui un nova oposició per cobrir les baixes naturals.
Pla Director d’Arbrat
El Pla es fixa com a reptes per a 2037: 1. augmentar un 5%
la cobertura arbrada a la ciutat, assolint el 30% de la superfície urbana coberta per arbrat; 2. Garantir que dins de la trama
urbana un 40% de les espècies d’arbres siguin adaptades al

26

canvi global, en lloc del 30% actual; 3. Assolir un patrimoni
arbori biodivers, en què dins de la trama urbana cap mena
d’arbrat representi més del 15% del total; 4. Posar a disposició de la ciutadania tota la informació sobre característiques i
serveis de cadascú dels arbres de la trama urbana, mitjançant
tecnologies interactives que facilitin el coneixement i la
col·laboració ciutadana; 5. Aconseguir que a totes els escoles
de primària de Barcelona els nens i nenes identifiquin i apreciïn els arbres del seu barri.
Suprimir els fitosanitaris agressius
Seguiment de la mesura de govern d’eradicació del glifosat a partir de l’1 de gener d’aquest any.
Ha quedat suprimit l’ús del herbicida Rundum, per contenir glifosat, un producte cancerigen prohibit per l’OMS. Les
alternatives per eradicar les males herbes seran diverses, seguint principis ecològics que afavoreixin la biodiversitat i el
medi ambient.
Control biològic de les plagues: El control biològic s’ha
mostrat efectiu per a tractament d’uns quants pugons i psiles
però també permet actuar contra les plagues de caparreta i
aranya roja.
Aquest procediment contribueix a equilibrar la població
d’insectes que afecten l’espècie i, per tant, a reduir-ne els
efectes nocius. Cal tenir present que no s’eradica la plaga en
la seva totalitat i, donat que l’entorn urbà no reprodueix al
100% els hàbitats naturals, és necessari repetir la reintroducció d’aquests organismes de manera periòdica per mantenir
l’efectivitat.
Trampes de feromones: Un tractament basat en la simulació de les estratègies que desenvolupen les femelles de les
espècies per completar el seu cicle reproductiu.
Morrut: A dia d’avui el morrut està sota control, i les afectacions han baixat en un 90% amb relació a l’any 2014, el
pitjor any, amb 297 palmeres de canàries (Phoenix canariensis) afectades: aquest any només són 30 les afectades, un
10%. Després de 10 anys sense plantar palmeres, s’han tornat
exemplars als parcs, jardins i via pública de la ciutat. Aquesta
plantació s’ha distribuït entre els 10 districtes, sent els districtes de Sant Martí, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc on s’han
plantat més.
Hivernacle
La presidenta de l’Institut Janet Sanz informa que pròximament s’iniciaran les obres de recuperació de l’espai. Fa dos
anys que les obres de l’Hivernacle es troben aturades per la
fallida de l’empresa que havia de fer-les.
La Favb recorda que el projecte ha de tenir en compte que
aquest espai té un nivell de protecció B, com a Bé Cultural
d’Interès Local, i que ha de ser gestionat com a bé públic i no
cedir-lo a la gestió privada, com va passar anteriorment, quan
va patir modificacions que van afectar l’estructura protegida.
La presidenta informa que realitzarà un pla d’usos i garanteix
el caràcter públic de Hivernacle.

D) RELACIONS AMB LES AV
La Favb, més enllà de donar expressió als problemes
de ciutat té com a objectiu donar suport a les AV federades. Aquesta és una de les principals tasques del servei tècnic de l’entitat que estan especificades en altres
apartats d’aquesta memòria com és la intensa activitat
de l’assessorament jurídic, el BEC (Barri Espai de Convivència) que ha finalitzat el seu programa de Gràcia i
ha començat tractant el de Barceloneta, així com la gestió del programa de la Creu Roja d’aliments. Al marge
d’aquests programes, en el dia a dia, hem donat resposta
a les nombroses consultes que ens han fet arribar les AV
que bàsicament podem distribuir en tres àmbits:
• Qüestions internes de les mateixes AV. Assessorament sobre Codi ètic, funcionament intern. Especial
cura hem tingut amb la renovació de les entitats.
• Difusió de les activitats de les AV a través de les
nostres xarxes socials i difusió de comunicats i rodes de premsa de campanyes veïnals.
• Recolzament de campanyes. Assessorament i cerca
de contactes. Possibilitar espais de trobada amb altres entitats. Suport i orientació de com afrontar les
diverses problemàtiques socials dels barris.

Seguint la dinàmica de l’any passat, la junta de la
Favb ha continuat mantenint trobades periòdiques entre les associacions de veïnals dels Districtes i la Favb.
Concretament, vàrem fer una roda de reunions en el
segon trimestre del 2017. Aquestes reunions han tingut una participació desigual segons els districtes però,
en general, han servit per poder compartir experiències, poder fer una anàlisi de la situació dels Districtes
i analitzar temes que ens preocupen a tothom com ha
estat les Normes de Participació. També ha reforçat el
coneixement mutu i ha donat elements a la junta de la
Favb de com actuar.
Per aprofundir les necessitats de les AV i mirar com
la Favb pot contribuir a solucionar-les vam fer una enquesta amb motiu de saber quin és el compliment de la
Llei de Transparència de les nostres entitats federades.
De les respostes obtingudes hem arribat a la conclusió
que la primera necessitat de les AV és la millora dels
seus plans de comunicació i la segona és com fer front
a la gestió econòmica de l’entitat. Davant aquestes peticions la Favb ha iniciat conversacions amb el CAB per
poder establir programes de suport personalitzat.

E) CONSELL DE CIUTAT
Participem a la Comissió Permanent del Consell de
Ciutat. Aquest any els temes més importants que s’han
abordat son el Reglament de Participació, una proposta
de visibilització del paper del Consell de Ciutat i el treball de diferents comissions: via pública, desigualtats,
subvencions, pressupost.
He participat directament a dos comissions. La de
desigualtats que ha fet un treball de anàlisi de les desigualtats a la ciutat – de renda, de gènere, de salut, per
barris. I que vist el resultat s’ha proposat continuar tracten aspectes i polítiques concretes per tal de reduir les
insuportables desigualtats.
També he participat en la comissió de pressupostos.
Es una comissió que cada any té que fer un informe preceptiu de la proposta de pressupost municipal que es
presenta al ple (i de la que vaig ser portaveu). Es una
tasca feixuga i poc lluïda. El principal avenç ha estat
la notable millora en la informació pressupostària de
l’Ajuntament que es completament accessible a la web.

Almenys hem pogut conèixer de primera mà els canvis al pressupost. També hem forçat als grups polítics a
que expliquin el seu posicionament. Com el treball de
la Comissió es va fer abans del debat final tothom més
o menys va incloure critiques a la proposta de Govern
i bona voluntat de negociar (a excepció de la CUP i el
PP que no es van dignar a compareixer). La comissió va
demanar un esforç per arriba a acords que finalment no
s’han produït
Aquest any el treball de la Permanent del Consell també ha estat complicat per la qüestió del Procés. Els representats de grups polítics independentistes han forçat
diverses vagades la votació de resolucions (inclosa la
celebració d’un plenari) de suport al procés o de crítica
a l’Estat central. Això ha generat sovint una forta tensió
amb els representants d’altres partits. Per la nostra part
hem assenyalat la complexitat de prendre aquest tipus
de posicionaments (per altra banda sense cap transcendència pública) per entitats plurals com la nostra.

27

Representació propositiva de la FAVB
Amb independència de l’activitat pròpia de la Favb entre les seves associacions federades i de
la interacció amb els diversos moviments socials de la que és membre, la Favb, entesa i reconeguda com portaveu qualificada per la seva la visió de la ciutat des de l’òptica del moviment veïnal,
ha estat sol·licitada per ser membre actiu en múltiples espais i òrgans de participació.
Òrgans reglats de participació

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Som membres del Consell de Governança
d’aquest acord en el qual hem assistit en dues sessions (06/7 i 16/11) i en tres convocatòries sobre
temàtiques concretes: “Criteris per transformar la
ciutat amb la ciutadania” (09/03), “Garantir la cobertura de les necessitats essencials” (30/05) i “Indicadors i les fites mesurables de l’Estratègia d’inclusió i
de reducció de les desigualtats socials” (04/09).

Consell de la Ciutat
La Favb és membre de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat. Reunions: 16/3, 20/4,
25/5,22/6,22/7,27/09, 25/10,13/11, 20/11, 4/12. A
més, ha estat participant en tres comissions de treball: la de Desigualtats, la de Seguiment del Pressupost Municipal i la de Participació ciutadana.

Consell de Prevenció i Seguretat de Barcelona
La Favb en forma part. Plenari del 14/03
Taula de contractació Pública.
Reunions 27/6 i 20/11 a on s’han aprovat s’han
aprovat les guies de Contractació responsable.

Consell d’Administració de Parcs i Jardins
La Favb en forma part. Participació en les dues
reunions convocades (23/3 i 19/09).

Consell Assessor pel Suport Municipal d’Inclusió
(Àrea de Benestar Social)
Consell per debatre polítiques socials i en concret el treball s’ha centrat en el projecte MINCOME:
25/05,27/06, 20/09
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Consell de dones
La Favb és membre de la Permanent del Consell
de dones (24/04, 02/10). Hem estat en els plenaris i
també en els Grups de Treball de Transversalitat de
Gènere, Normes de Participació i Prostitució i ordenances Municipals.
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La Favb és membre d’aquest pacte. Hem assistit
a pràcticament totes les sessions que s’han convocat (9/05, 5/09, 16/10, 23/11). Cal destacar per
la seva rellevància, el Plenari del dia 30/01. També
hem estat en diverses les comissions de treball:
Transport públic, NXB Nova Xarxa Bus, Grup bicicleta i Cicles de mobilitat personal.

Comissió d’Estudi del tramvia de l’Ajuntament.
La Favb va fer una ponència en la sessió del 13
de novembre.
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Consell d’Immigració
Participació en els plenaris (05/07 i 31/11) i a
múltiples iniciatives al seu entorn: GT “Dia Mundial
de les Persones Refugiades” (31/01), “Jornades Estratègies per combatre la intolerància a les Xarxes
Socials” (2 i 3/03), “Sensibilització i dignificació del
Treball de la llar i de cures a les persones” (20/03),
“Pla estratègic per a la prevenció del sexisme”
(28/03), “Intervenció penal davant de delictes d’odi i
discriminació” (15/06), “Dia mundial de les Persones
refugiades” (17/06), GT “Barcelona Ciutat Diversa”
(03/10), “Trobada Barcelona Ciutat Diversa” (07/09).
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carrer obradors, 6-10 / 0800
www.favb.cat

Barcelona Turisme
La Favb ha estat membre observador del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona (04/04, 23/06,
11/10). També hem participat en el Grup de Treball
“Ús de l’espai públic” del Consell Turisme i Ciutat

Comissió Tècnica de Terrasses
Hem participat de manera molt activa en les reunions (01/02,16/03, 17/07)

Consell d’Habitatge Social
Hem participat, tant en la Comissió permanent
del Consell d’habitatge Social (07/03, 22/03) com
en els plenaris. També ens hem implicat en:

Jurat Concurs projectes Equipament Sociocultural Alfons Magnànim.
Participació en les deliberacions (sense vot)
(13/09, 20/09, 27/09)

Jurat premi mitjans de comunicació benestar
social.
Participació en les deliberacions amb vot (2/02)

Jurat Concurs Habitatge Públic del Patronat Municipal de l’Habitatge

• Grup de treball sobre la Pobresa Energètica
• Grup de treball sobre l’expulsió del veïnat

Comissionat d’Ecologia. Reunió 4/07 sobre el Port

• Grup de Treball d’habitatges de propietat vertical
• Taula d’habitatge Cooperatiu

Comissió ampliada del 22@

Sindica de Greuges de Barcelona. Hem mantingut 4 reunions al llarg de l’any amb a voluntat d’establir una relació més estreta i estable amb la Favb

Participació en les sessions 1/06 i 06/07
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Grup Impulsor de les Normes de Participació.
Hem estat membre molt actiu en aquest grup
(8/05, 29/05, 18/09, ../..)
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Comissió de seguiment sobre situació drogues Raval (17/10, ../..)
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02 - barcelona - tel. 93 412 76 00

Grup impulsor Espai Model Reunions 19/07,
../..

Participació en altres espais no reglats
Reunions d’Urbanisme.
Un cop al mes, aproximadament, hem tingut
una reunió amb Carles Spa (Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat) per fer un seguiment de temes
urbanístics (Espai Barça, Barris de Muntanya, Cobriment Ronda de Dalt...), depenent de la temàtica en
aquestes reunions hi ha participat diversos càrrecs
de l’Ajuntament com la Aurora López o la mateixa
Regidora Janet Sanz)

Alcaldessa Ada Colau. Reunions 16/1 i 27/11

Reunions amb altres organismes oficials no
municipals
• Parlament de Catalunya: Renda Garantida
de ciutadania (12/07)
• Direcció Acció Cívica i Comunitària Generalitat. Llei de Transparència (18/07)
• Mobility Eco-Fòrum .CCCB. Ponència de la
Favb (29/07)
• Trobada amb l’Alcalde de Valparaiso (Xile)
(13/06)
• Participació en el Consell de Mobilitat de
l’AMB (Àrea Metropolitana Barcelona). Sessions del 12/1, 16/03, 28/11
• Consell consultiu Parc de Collserola. Participació com membres del Consell
•

Participació en una taula en la Conferència
internacional Tramvia-Ciutat 7 i 8 de març
en UPC Barcelona Tech-Campus Nord.
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E) PROJECTES I SERVEIS

BEC
Activitats desenvolupades:
1. Acció diagnòstica.

• Elaboració del diagrama DAFO d’avaluació social
global del districte.

Barris del districte de Gràcia.

• Retorn amb les entitats veïnals de cada barri del districte de les problemàtiques recollides.

• Elaboració d’un informe sociodemogràfic dels barris del districte de Gràcia que ha servit com a cos
per a l’elaboració del diagnòstic i els resultats.
• Anàlisi del contingut de les entrevistes i trobades
col·lectives fetes a agents claus i entitats:
o AV Pro-Vallcarca
o AV Gràcia Nord-Vallcarca
o Josefina Altés (banc del temps de Gràcia)
o Lluïsos de Gràcia
o Teixint Connexions
o Tècnic de barri de Vallcarca
o Agrupació Cultural i Social ACIS (la Salut)
o Tècnica de barri del Coll
o AV Coll-Vallcarca
o Tècnica de barri de la Salut
o AV Passeig de Sant Joan
o Toni Ramón: AV Vila de Gràcia
o AV Park Güell, la Salut i plaça Sanllehy
o Assemblea de Vallcarca
o Josep Maria Contel i Ruiz: Taller d’Història de
Gràcia Centre d’Estudis.
• Anàlisi dels 373 qüestionaris fets a alumnes d’ESO
sobre les seves percepcions de les problemàtiques
dels barris de Gràcia i com es podrien solucionar
(Escola Gravi, INS Vila de Gràcia, Escola Patufet,
Escola Virolai i Escola Vedruna).
• Elaboració i sistematització de la xarxa d’entitats i
col·lectius dels barris del districte: col·laboracions
inter-ciutadanes.
• Anàlisi dels resultats de la investigació etnogràfica amb els col·lectius relacionats amb el Bank Expropiat de la Vila de Gràcia: noves formes veïnals
d’organitzar-se.
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• Confecció d’un qüestionari veïnal de problemàtiques i solucions i viralització via correu electrònic
a través del veïnat dels barris de Gràcia. Finalment
es van contestar 100, van ser analitzats i exposats a
la revista de resultats.

• Subministrament i anàlisi de 160 dibuixos a infants
del CEIP la Sedeta, Escola Montseny-Torrent del
Remei, CEIP Baldiri i Reixac, Escola Gravi, Escola
Vedruna i Escola Nou Patufet.
• Presentació de resultats i revista a la Biblioteca Jaume Fuster (20 de desembre de 2017).
• Disseny i edició de 1.000 exemplars de la revista
que recull els resultats del projecte. Es reparteixen
gratuïtament entre entitats, centres educatius i veïnat del districte.

arri

spai de

onvivència

Els arris d Gràcia

2017

• Exposició gràfica de resultats (20 de desembre de
2017).

4rt, 5è i 6è de primària i altres 4 sessions a 75 alumnes de 1er, 2n, 3r i 4rt d’ESO.

• Programació de l’exposició durant un mes a partir
del 12 de febrer de 2018 al centre La Violeta de la
Vila de Gràcia.

• iv. Escola Virolai: 8 tallers de reflexió històrica,
enclavaments emblemàtics i problemàtiques dels
barris de Gràcia a 3er de secundària de l’escola Virolai amb un grup de gent gran un cop a la setmana
des del 21/02 al 21/05 de 2017. 16 alumnes i 8 persones jubilades.

Barri de la Barceloneta
• Inici del projecte a l’octubre de 2017.
• Mapeig d’entitats.

• v. CEIP la Sedeta: 2 sessions a 43 alumnes de 5è i
6è de primària.

• Presa de contacte i trobada amb l’AV de l’Òstia.
• Concertació d’activitats amb l’IES Joan Salvat
Papasseit de la Barceloneta per al segon trimestre
(2018).
• Recull de dades sociodemogràfiques i inici de l’informe.
• Recorregut fotogràfic del barri.
• Confecció de didàctica i presentació gràfica per a
centres educatius.
2. Activitats als centres educatius (districte de
Gràcia):
• a. 6 xerrades-taller a 3er de secundària de l’Escola
Virolai amb un grup de gent gran un cop a la setmana, des del 21/02 al 21/05 de 2017. 16 alumnes i 8
persones jubilades.
• b. Anàlisi i retorn de resultats dels qüestionaris
subministrats a l’Escola Gravi, Escola Vedruna,
INS Vila de Gràcia, Escola Patufet i Escola Virolai.
• c. Procés de recollida i anàlisi de percepcions mitjançant dibuixos al CEIP la Sedeta, Escola Montseny-Torrent del Remei, CEIP Baldiri i Reixac, Escola Gravi, Escola Vedruna i Escola Nou Patufet.
• d. Recollida de percepcions sobre el mapa virtual
d’enclavaments del districte amb 15 alumnes de 3r
d’ESO i 8 jubilats del barri del Coll a l’Escola Virolai.
• e. Xerrades-tallers a centres educatius sobre
l’evolució històrica, l’espai públic, tradicions i entitats dels barris de Gràcia:
• i. Escola Vedruna: 2 xerrades-taller a 37 alumnes
de 3r, 4rt, 5è i 6è de primària.
• ii. INS Vila de Gràcia: 4 xerrades a dos grups de 3r
d’ESO i dos més de 4rt d’ESO (98 alumnes)
• iii. Escola Patufet: 4 sessions a 71 alumnes de 3r,

3. Treball amb alumnes en pràctiques
Universitat de Barcelona				
Sociologia:
Manuel Najero
La feina del Manuel s’ha centrat en desenvolupar un estudi
sobre el moviment veïnal de la Vila de Gràcia des de la vessant més recent: col·lectius sorgits a partir del moviment del
15M i al voltant de l’òrbita del Bank Expropiat.
La feina d’anàlisi ha tingut una metodologia qualitativa
i es va fer mitjançant la presa de contacte directe amb els
col·lectius activistes i el relat dels diagnòstics al voltant de la
situació veïnal del barri. L’informe ha conformat el seu Treball de fi de Grau i s’ha incorporat a l’anàlisi diagnòstic del
BEC. Va ser presentat juntament amb els resultats del BEC el
20 de desembre de 2017.

Educació Social:
Inés Mencos
La seva feina ha estat la de donar suport a la vessant pedagògica del projecte. Fonamentalment ha aportat idees i ha
treballat les presentacions de les xerrades i el desenvolupament dels tallers. Va començar sobre el setembre de 2016 i va
finalitzar l’abril de 2017.
Va realitzar la sistematització de dades de qüestionaris dels
joves de secundària de centres educatius i les aportacions en
termes de percepcions que expressa l’alumnat durant els tallers a les escoles.

Universitat Autònoma de Barcelona
Ciències Polítiques:

		

Alberto Montufo
L’Alberto va començar al desembre de 2016 i realitzarà
les pràctiques quasi en la seva totalitat durant el 2017. Fins
ara ha col·laborat amb un article que es publicarà al web de
la revista Carrer sobre l’evolució dels preus del lloguer i la
turistificació. També ha realitzat una síntesi del Pla d’Habitatge i actualment està fent una anàlisi de xarxes sobre la xarxa
d’entitats del districte de Gràcia.
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SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT
JURÍDIC
Habitatge
Un cop esgotada la “bombolla de la compra” que va
ser l’origen de l’anterior crisi habitacional, estem vivint
una nova onada especulativa que afecta directament el
tipus d’habitatge al qual les circumstàncies actuals encara permeten extreure més rendiment lucratiu: el de
lloguer. La puja exponencial del preu del lloguer dels
habitatges impedeix les persones definir projectes de
vida estables i les condemna al nomadisme, replicant
sota formes diferents una de les xacres de l’anterior crisi
de l’habitatge: els desnonaments. En aquest cas, però,
són desnonaments invisibles en no venir dictats per una
sentència judicial, però no per això de conseqüències
menys dramàtiques per a les veïnes, que es veuen obligades a patir en silenci.
En aquest context la Favb ha creat la Comissió d’Habitatge que, entre altres iniciatives, ha elaborat materials perquè les associacions tinguin eines per atendre
els veïns que s’acostin amb problemes d’habitatge. S’ha
elaborat un manual ampli on s’aborden qüestions que
van des d’orientació sobre temes hipotecaris fins a com
fer front a la pobresa energètica.
Les consultes sobre aquest tema ateses en el servei
d’assessorament jurídic de la Favb han sigut més de 80,
tant de forma presencial com per correu electrònic o per
telèfon. Els problemes principals que s’han plantejat
han estat:
• 5% relacionats amb famílies que tenen ordre de
desnonament.
• 10% relacionats amb el problema de les hipoteques,
en especial amb els deutes que han quedat després
de la pèrdua de l’habitatge. Algunes també en relació a la clàusula sòl i les corresponents reclamacions al Banc d’Espanya.
• 20% relacionats amb pisos turístics (queixes per
sorolls i molèsties i recerca de solucions i mitjans).
Aquests dubtes es van plantejar principalment els
primers mesos de 2017, desapareixent els mesos de
tardor i hivern, moment en què sembla que canvien
les inquietuds dels veïns.
• 20% relacionats amb el tema de les ocupacions.
Aquests s’han donat especialment entre veïns de
Ciutat Vella, especialment a la Barceloneta, i a Ciutat Meridiana, sent en aquest últim barri on les consultes són més freqüents, degut principalment a les
característiques econòmiques de la població que hi
resideix, que han requerit d’una presència constant.
No obstant això, cal destacar l’excel·lent treball de
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camp realitzat per l’AV de Ciutat Meridiana, que
ha creat una xarxa de persones mobilitzades i ha
convertit l’habitatge en una de les seves principals
lluites.
• 45% relacionats amb el tema del lloguer, entre els
quals es troben consultes sobre l’augment excessiu
de les rendes, cobraments d’honoraris abusius, finalitzacions de contractes, compra d’immobles que
no tenen divisió de propietat horitzontal per part de
fons de inversió i SOCIMIS, dificultats per trobar
una casa al mateix barri, no devolució de fiances i
pagament de les obres, etc. També hem rebut força
consultes sobre problemes relacionats amb els contractes de lloguer sotmesos al text refós de la Llei de
1964. Aquests contractes de “renda antiga” són els
que es troben en vigor en molts habitatges situats a
Ciutat Vella i els seus titulars, gent gran en la majoria dels casos, es troben ara mateix en una situació d’indefensió davant la venda massiva d’edificis
sencers per destinar-los, o bé a habitatges turístics
il·legals, o bé a pisos de luxe, amb unes rendes que
multipliquen per sis les que reben d’aquests llogaters.
Associacions veïnals
• S’han atès consultes directes de les associacions de
veïns i veïnes principalment en temes d’organització interna, com convocatòries de junta, redacció de
nous estatuts, redacció del reglament intern, drets
dels socis i canvis de junta.
• Un altre tipus de consultes han tingut a veure amb
procediments, com la recepció de demandes interposades contra l’associació, ja sigui en matèria urbanisme, hisenda o bé per altres socis.
• S’ha participat en les comissions creades per
l’Ajuntament en relació amb el tema de l’habitatge,
en matèria de rehabilitacions, així com les relacionades amb les noves formes d’accés a l’habitatge,
com el cohousing.
• Terrasses
S’han presentat al·legacions en alguns plans d’ordenació singular.
Urbanisme
• S’ha donat servei a la Taula d’Urbanisme fins a finals d’any, quan aquesta s’ha constituït en una entitat jurídica pròpia. S’ha realitzat l’assessorament
per a la seva creació, s’ha col·laborat en les comissions d’habitatge i en el mapeig del patrimoni històric de Barcelona. S’ha participat en el consell de
redacció de redacció de la revista Marea Urbana.

• Orientació al veïnat de les Corts en relació amb el
conflicte plantejat al voltant de la Masia del Barça i
la modificació del pla, així com amb el nou ordenament urbanístic de l’Espai Barça.
• S’ha participat en l’informe per a la presentació
d’un recurs de revisió d’ofici en contra la modificació puntual del PERI de 2003 de Ciutat Vella, així
com en les reunions mantingudes amb l’Ajuntament i amb els tècnics per realitzar un estudi sobre
la viabilitat o no d’interposar accions legals.

COMUNICACIÓ DE LA FAVB
Durant l’any 2017 l’activitat comunicativa de la Favb
s’ha desenvolupat mitjançant la gestió diària de les diferents eines digitals (web, xarxes socials, correu electrònic, llistes de difusió, butlletí electrònic), el servei de
premsa i la producció i distribució de la revista periòdica “La veu del carrer” (popularment, “Carrer”), que
enguany ha celebrat 25 anys de trajectòria amb diferents
actes i iniciatives.

Protecció de dades.
Aquest servei és l’encarregat d’impartir les classes
de Protecció de Dades a Torre Jussana, especialment
importants en aquest últim any a causa de la necessitat
d’adaptació de les associacions al Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades que serà d’obligat compliment a partir del 18 de maig d’aquest any.
Procediments Judicials
• Continuen oberts els procediments en relació amb
els PEUAT, en què la participació de la Favb és
menor. Suport a l’administració en el manteniment
de les seves tesis: Recurs contenciós administratiu
107/16 davant el Tribunal superior de Justícia de
Catalunya, secció 3a, recurs contenciós administratiu 103/16 davant el Tribunal superior de Justícia
de Catalunya, secció 3a.
• El recurs contenciós administratiu Ordinari
128/2016-S en el qual també interveníem com a
co-demandats en relació el tema dels horaris de terrasses va acabar amb una sentència desestimatòria
de la nostra tesi, que tot i això ha estat recorreguda
en apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia en el recurs interposat per l’Ajuntament.
• Sentència al nostre favor (interveníem com a co-demandants) contra el recurs contenciós administratiu (procediment abreujat 163/2016 F3) interposat
per Colon Habitatges SA contra la sanció imposada
per la Generalitat per incompliment de la Llei d’habitatge 18/2007, en la qual es va posar de manifest
que a conseqüència de la prova aportada i dels arguments esgrimits, s’aplicava l’agreujant d’alarma
social.

1) Mitjans digitals
La web de la Favb (www.favb.cat), renovada l’any
passat, és el pal de paller de la comunicació de l’entitat
en format digital, i en ella estan integrats diferents blogs
-com l’espai propi de la revista “Carrer” o el projecte
“El barri, espai de convivència”-, a més de la resta de
mitjans digitals.
Tots ells es mantenen diàriament, amb continguts
com:
• Notícies, comunicats i convocatòries que es produeixen des de la pròpia entitat.
• Promoció i seguiment de campanyes ciutadanes
promogudes per la Favb.
• Publicació dels articles de la revista “Carrer” en
format digital.
• Difusió de l’activitat de les entitats federades i d’altres entitats amb què la Favb porta projectes comuns.
• Posada al dia la informació interna de la Favb i les
associacions federades.
• A més, la Favb envia de manera periòdica un butlletí intern dirigit a les entitats federades. Fins a la
data actual s’han enviat 18 números.
Gestió de xarxes socials
Tenint en compte que començàvem des de zero, els
perfils creats per la Favb a les xarxes socials (Twitter
i Facebook) al llarg del 2016 i 2017 han experimentat
un creixement constant fins arribar a març del 2018
als 2.750 seguidors a Twitter i en el cas de Facebook,
l’abast arriba fins als 3.211. Els temes relacionats amb
la problemàtica de l’habitatge, turisme, drets humans
i convocatòries de protestes veïnals són els que tenen
més seguidors i són els més compartits. El perfil de l’audiència està bastant equilibrat, tot i que és superat lleugerament pels homes.
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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 més fàcil per accedir als continguts de
l’entitat. Tots els temes, tant comunicats com notícies,
els articles de la revista Carrer i les convocatòries de barri i de ciutat es comparteixen en les dues xarxes socials.
Quan més continguts propis generem, més augmenta el
nostre públic i més visibilitzem la feina que fem.

Tenim una comunitat molt consolidada que comparteix els continguts que pengem, però encara és reticent
a comentar-los. Facebook també és utilitzat per algunes
persones com un canal més de contacte amb l’entitat
per preguntar sobre temes diversos o per demanar informació sobre determinats actes. Els temes més seguits i
compartits són els veïnals i, com en el cas de Twitter, els
relacionats amb el turisme massiu i l’habitatge.

Twitter

2) Servei de premsa

L’audiència de Twitter està consolidada. Augmenta
constantment i no hi ha baixes. Els temes més seguits i
retuitejats són els que tenen a veure a problemàtiques
d’habitatge, massificació turística i protestes veïnals.

Des de la Favb s’ha atès durant tot l’any els periodistes i investigadors que es posen en contacte amb l’entitat
(per correu electrònic o telefònicament). Se’ls facilita
informació i documentació sobre els diferents temes que
afecten els barris i la ciutat o bé se’ls deriva als interlocutors adients responsables de la Favb o de les diferents
associacions de veïns i veïnes. S’han atès aproximadament unes 400 trucades telefòniques.

Resum de l’evolució:
2017-2018

Visites

Esments

Tuits

Març

4.484

358

105

Abril

1.696

200

63

77

Maig

3.590

415

138

153

Juny

3.171

479

115

134

Juliol

3.328

340

117

142

Agost

871

159

2

80

Setembre

2.196

214

94

140

Octubre

1.831

251

99

130

Novembre

2.119

276

115

150

Desembre

1.563

417

63

62

Gener

3.979

570

115

194

Febrer

2.344

576

105

128

Facebook

Nous
seguidors
143

També s’ha fet difusió als mitjans de comunicació i
a la ciutadania interessada de múltiples informacions,
comunicats de la Favb (una vintena), documents d’interès o convocatòries i rodes de premsa (una desena),
a la mateixa seu de la Favb o fora de l’entitat. La Favb
també dona aixopluc amb la seva sala de premsa i recolzament 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 de la Favb.
Continguts rodes de premsa any 2017
Vaga de l’ensenyament públic; Ocupació popular de
la Rambla; Mobilització ciutadana contra el CETA; La
Favb davant el judici del “cas Palau”; La Favb traspassa l’arxiu històric a la Universitat de Barcelona; L’hotel
del Palau reamiguelpareix; Per una reforma seriosa de
la Meridiana; Barcelona no està en venda; Nova mobilització de la Plataforma SOS Gent Gran-Viure amb
Dignitat; Al·legacions a les Normes de Participació Ciutadana; L’Espai Barça, un nou “pelotazo”; Presentació
de la Plataforma Defensem el Bloc 17 d’Horta; Manifestació en defensa de l’educació pública i democràtica;
Valoració del pacte sobre terrasses.
3) Revista Carrer
Un any especial: Hem celebrat 25 anys de la revista
El 2017 “Carrer” va fer 25 anys, i la celebració es
va concretar en l’edició del número especial monogràfic
“La ciutat del futur”, la publicació del llibre “25 anys de
Barcelona a Carrer” i l’exposició “Barcelona a peu de
Carrer”. El 5 de febrer de 2018 es van presentar aquests
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treballs en un acte al Centre Cívic de Fort Pienc, que va
servir de cloenda d’un cicle de més de dues dècades de
periodisme fet des dels barris.
Durant l’any s’han realitzat quatre números de la revista de la Favb. 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.

Carrer 147 (distribuït el gener 2018): Alerta amb els
creuers. A part del dossier sobre l’impacte del negoci
dels creuers a la ciutat, es van publicar articles sobre
la sentència del “cas Palau”, les al·legacions veïnals al
projecte del Barça a les Corts, la implantació dels carrils
bici o l’obertura de la Model. També es va realitzar i
distribuir el calendari de la Favb 2018.

Per fer possible aquesta feina s’han realitzat quatre
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 persones per número, que han proposat temes, han facilitat
contactes i fonts o han atès peticions per redactar articles dels seus àmbits professionals.
La revista té un tiratge de 8.000 exemplars, 5.000
dels quals s’han repartit entre 170 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. Tots els números de la revista es poden consultar
en pdf a la web de la Favb.
Continguts
Carrer 143 (març): La ciutat del futur. Especial monogràfic amb motiu dels 25 anys de la revista. Diversos
col·laboradors van imaginar com podria ser Barcelona
d’aquí a 25 anys, a l’entorn de temes com la ciutat democràtica, l’espai públic, el veïnat, l’economia i el treball, els drets socials, l’habitatge o la sostenibilitat.
Carrer 144 (juny): Glòries s’encalla al túnel / Dos
anys de govern municipal, balanç crític. El dossier es
va dedicar a fer un balanç de dos anys de govern municipal des de diversos punts de vista, a part de repassar
les reivindicacions pendents del moviment veïnal. Altres temes tractats van ser el futur de Glòries, la situació
de les residències per a la gent gran o la mobilització a
Nou Barris contra el profit de l’extrema dreta del conflicte per l’obertura d’un centre religiós islàmic.
Carrer 145 -146 (octubre): Barcelona contra la por
/ Barcelona contra la repressió. Número amb dues portades i dos temes d’entrada, la crònica dels atemptats
de la Rambla i la resposta ciutadana a la repressió del
referèndum de l’1 d’octubre. Va incloure temes com el
seguiment del judici del “cas Palau”, les obres de la Sagrera, la reforma de Via Laietana o la problemàtica de
l’amiant a la ciutat. El dossier es va dedicar als mercats
de Barcelona.
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Pla de treball 2018
L’any 2016 vam aprovar un pla de treball amb
perspectiva de tres anys que entenem que, en línies
generals, encara és vàlid com a guia per al treball
d’enguany. Una gran part de les fites que ens plantejàvem s’han assolit i d’altres s’han quedat a mig
camí. Sempre és millor proposar-se objectius ambiciosos per obrir la via d’acció, si bé requereixen
sempre d’ajustos, revisions i incorporació de qüestions noves que no es podien preveure a l’hora d’elaborar el pla.
Aquest any es correspon a l’últim any sencer del
mandat municipal, per tant és l’hora de veure el grau
d’acompliment dels compromisos assolits i preparar
les demandes a plantejar per al proper mandat.
El curs que acaba també ha estat marcat per una
situació política que ha afectat tant al funcionament
de les institucions com, en alguns moments, al clima
social dels barris, i que no ha fet sinó afegir complexitat a la realitat social.
Per tant, us proposem un pla de treball que té en
compte el que ja s’ha assolit, el que ha quedat pendent i les qüestions noves que considerem necessari
incorporar. Els deures que, col·lectivament, Favb i
associacions ens imposem per a l’any vinent.

Objectius:
• Seguir treballant per reforçar el teixit veïnal als
barris amb especial incidència en aquells on és
més feble.
• Donar eines a les AV per millorar aquells aspectes de la seva activitat on es detecten dificultats,
com la gestió econòmica, comunicació o assessorament tècnic, buscant col·laboracions amb
altres entitats que ens poden ajudar en aquesta
tasca.
• Impulsar que totes les entitats federades assoleixin els requisits del codi ètic, tant per facilitar l’accés a activitats que requereixen d’aquest
requisit com, sobretot, per garantir que el seu
funcionament és impecable.
• Millorar la comunicació ja assolida amb la consolidació del Butlletí Intern, de manera que la
relació entre la Federació i les associacions sigui més bidireccional.
• Desenvolupar tasques de formació i organitzar
debats als barris sobre temes d’interès.
Reforçar la Favb

1) ENFORTIR LA FAVB, ENFORTIR LES AV

Objectius:

Un objectiu tan necessari avui com ahir. Alguns
dels problemes detectats -envelliment, manca de recursos, agreujament d’alguns problemes- i d’oportunitats -sorgiment de nous actors als barris i a la ciutat- requereixen un esforç de renovació, enfortiment
dels teixits veïnals dels barris i la ciutat per tal de ser
un motor útil en la recerca de solucions.

• Incorporar nous membres a la Junta per poder
consolidar el seu funcionament, facilitar relleus
futurs, fer més efectiu el funcionament i garantir la presència als diferents organismes i xarxes
de què formem part.

Enfortir les AV
Hem assolit l’objectiu de fer trobades de la junta
amb les entitats de cada districte, però l’experiència mostra que les realitats de cada territori són diferents, cosa que ens porta a buscar fórmules més
àgils i efectives de relació. Per tant, ens proposem
reforçar la figura d’un referent per a les relacions
amb cada districte, impulsant la coordinació de les
entitats de forma realista i eficaç.

• Consolidar les vocalies existents: Sanitat, Habitatge, Educació, Dones, Medi Ambient i creació
de noves, com Drets Socials. Cal enfortir especialment aquelles menys consolidades, cosa que
requereix la incorporació de nuclis de treball
per impulsar-les.
• Continuar la reorganització interna per afavorir
que l’estructura de la Favb sigui una bona eina
de suport a la Junta i les AV.
• Culminar el pla de millora del local de la Favb.
• Donar un nou impuls als eixos de treball.

37

• Desenvolupar el conveni de cooperació amb la
Fundació Ecom i la Confavc.
• Potenciar el treball en xarxa amb la Taula Veïnal
d’Urbanisme, l’Associació per la Promoció del
transport Públic (PTP), la Plataforma per la Qualitat
de l’Aire, l’Assemblea Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), el Sindicat de Llogateres, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica (APE), Aigua és Vida i
tots aquells col·lectius de ciutat que puguin enriquir
el moviment veïnal en totes les seves facetes.

2) UNA CIUTAT EQUITABLE I SOLIDÀRIA
Els anys de crisi i austeritat han accentuat les desigualtats cròniques existents entre els diferents barris i
segments socials de la ciutat. Les polítiques públiques
municipals, malgrat l’augment de la despesa social de
l’últim període, només han aconseguit apaivagar-ne
alguns impactes. La generalització de la precarietat laboral, revers freqüent de la generació de nous llocs de
treball, afecta en primer terme el jovent, els col·lectius
immigrants i les dones. La pobresa segueix tenint rostre
de dona... i els seus efectes resulten especialment assoladors entre la població infantil.
El fenomen dels “sense llar”, vorejant les grans artèries comercials de Barcelona, certifica que la recuperació econòmica deixa en el seu solc tota una legió de
perdedors. Alhora, aquesta reactivació, en la seva vessant especulativa, incideix de manera molt negativa en
el dret a l’habitatge, fomentant una pujada incontrolada
i general dels lloguers, i propiciant l’expulsió de les famílies amb rendes disponibles baixes dels barris més cobejats pels inversors. Continua el degoteig de desnonaments, de vegades sense que siguin apercebuts a temps
mediadors ni serveis socials.
L’aspiració veïnal a una ciutat justa i socialment vertebrada exigeix una actuació enèrgica i sostinguda per
part de totes les administracions a fi de revertir aquestes
desigualtats. Lluny de limitar-se a intervencions assistencials i pal·liatives de les injustícies, es tracta d’incidir
en les seves causes, a través de la promoció de drets
i l’enfortiment dels serveis públics que contribueixin a
una redistribució efectiva de la riquesa.
Objectius:
• Desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania.
• Garantir els subministraments bàsics -aigua, llum,
gas a les famílies en dificultats. Assessorament i
suport.
• Ampliació del parc municipal d’habitatge mit-
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jançant noves promocions o bé a través de l’adquisició i recuperació de pisos. Afavorir altres vies
d’accés a l’habitatge, com les cooperatives en dret
de superfície, masoveria urbana, etc.
• Atenció a la situació de pobresa infantil, assegurant
entre d’altres mesures un nombre suficient de beques menjador.
• Ampliar l’oferta de places d’escola pública. Promoure la xarxa 0-3. Fer front a les dinàmiques de
segregació escolar, afavorint la mixtura d’orígens
socials i culturals.
• Promoció dels resultats del Fòrum Veïnal de Dones.
Segueix pendent la demanda d’incorporació de la
Favb al consell d’entitats col·laboradores d’ABITS,
així com l’elaboració del Llibre Verd sobre la prostitució a Barcelona. Seguir treballant per crear una
xarxa feminista als barris.
• Participació activa en les campanyes i xarxes en les
quals ja tenim participació: defensa de la sanitat pública, escola pública, pensions, etc.

3) UNA CIUTAT METROPOLITANA, COMPACTA,
AMB JUSTÍCIA ESPAIAL I MEDIAMBIENTAL
L’horitzó de desenvolupament de Barcelona no és el
d’un nou -i impossible- creixement urbanístic, sinó el
d’una reformulació de la pròpia ciutat: en clau metropolitana i en termes de justícia espaial i mediambiental.
Aquest ha de ser el sentit de les actuacions urbanístiques
pendents (des de Glòries fins a la façana litoral, passant
la Sagrera o l’eix del Besòs), així com del necessari canvi de paradigma en la mobilitat, amb una reducció substantiva del tràfic rodat de vehicles privats.

Objectius:
• Nou impuls al transport públic metropolità i de rodalies. Línies pendents de metro i tramvia. Desenvolupament de tarifacions socials i mediambientals.
• Balanç de l’actuació al voltant de les superilles.
Necessitat d’un treball previ entre veïnatge i actors
socials; conveniència de pacificacions esglaonades.
• Pla de Barris. Perspectiva d’incidència dels projectes, no circumscrita als tempos dels mandats municipals.
• Continuar l’activitat iniciada a la Taula d’Urbanisme i el seguiment dels grans plans de ciutat (Barcelona marítima, Besòs, conveni Telefònica, pla del
Barça, Model, Glòries, Marina Zona Franca,etc.).

• Pla de terrasses adequant-ne el creixement als diferents usos ciutadans de l’espai públic i al descans
del veïnatge.
• Continuar estant alerta per evitar els efectes negatius de la massificació del turisme i fer un seguiment exhaustiu del PEUAT.
• Impulsar una política global de canvi del model de
transport a la ciutat orientada a reduir la contaminació, satisfer les demandes urbanístiques dels barris
i assolir una millora de la mobilitat sostenible (vianants, bicicleta, transport públic). Aquesta política
inclou: a) La defensa dels interessos veïnals en els
plans de reforma de les Rondes i la Meridiana; b)
Lluita per la connexió dels tramvies a la Diagonal;
c) Treballar per la regulació del trànsit seguint la
campanya per la qualitat de l’aire; d) Vetllar per la
implementació i bon funcionament de les Superilles. e) Treballar pel desenvolupament d’una política de transport públic i limitació del trànsit a escala
metropolitana.
• Lluitar contra plans urbanístics especulatius com el
nou Espai Barça.
• Generar un debat urbà sobre la política de conservació del patrimoni.
• Participar activament en la multiconsulta del mes
de maig donant un suport actiu a les propostes que
han sortit dels teixits veïnals en favor de la gestió
pública de l’aigua.

Objectius:
• Reordenar l’oferta turística, afavorint la vessant
cultural i evitant la densificació hotelera. Increment
de la taxa turística i títols de transport que demanin
un major esforç als usuaris esporàdics.
• Promocionar el cooperativisme en les seves diferents vessants: consum, economia solidària, habitatge...
• Pla d’eficiència energètica, obrint jaciments d’ocupació a través de l’adequació d’edificis amb criteris
d’aïllament tèrmic, aprofitament d’aigües pluvials,
autonomia energètica, etc.
• Impulsar una nova industrialització, promovent
àrees de desenvolupament econòmic verd (renovables, reciclatge), així com sectors d’alt valor afegit
(recerca, noves tecnologies). Un esdeveniment com
el MWC, per exemple, molt més enllà dels serveis i
l’hostalatge que demanda a la ciutat, hauria de facilitar l’eclosió i la projecció d’un teixit empresarial
propi.
• Treballar dins la campanya Aigua és Vida per aconseguir la gestió pública de l’aigua.
• Treballar en suport del desenvolupament local, especialment als barris i districtes on s’han elaborat
plans.

5) LLIBERTATS, TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
4) REACTIVACIÓ, ECONOMIA VERDA, COMPROMÍS
SOCIAL
El moviment veïnal és conscient de la necessitat d’un
nou impuls econòmic de la ciutat, generant riquesa i
ocupació de qualitat sota paràmetres de progrés social i
sostenibilitat. Avui, Barcelona representa un poderós pol
d’atracció per als capitals a la recerca d’alts rendiments,
que troben nínxols de profit en l’especulació immobiliària, l’explotació extractiva de la ciutat com a destinació turística d’oci i consum, i en la terciarització de
la seva activitat econòmica. Les iniciatives destinades a
rellançar la “marca Barcelona”, els grans esdeveniments
i, en general, els esforços per projectar la ciutat al món,
necessiten ser governats, i orientats cap a la consecució
de models sostenibles. El desenvolupament d’un teixit
productiu urbà, qualificat i orientat a la transició energètica, contribuiria a fer una ciutat molt més resilient a les
crisis i sacsejades dels mercats globals.

Objectius:
• Oposar-nos activament als intents dels grans grups
econòmics per tombar els aspectes més progressistes de la nova normativa de participació ciutadana.
• Treballar i exigir un nou pla de participació a nivell
de barri i districte que reforci la democràcia, la participació i possibiliti l’elecció directa de consellers.
• Impulsar la derogació de l’ordenança de civisme.
• Reforçar els barris en les accions orientades a evitar la proliferació de comportaments racistes, xenòfobs i donar suport als processos d’acollida de nous
veïns i refugiats.
• Participar en les entitats de l’Espai Democràcia i
Convivència i amb altres iniciatives en contra de
l’onada d’autoritarisme i per la recuperació del ple
autogovern.

39

Censors de comptes - acta
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Gestió econòmica
TANCAMENT
TANCAMENTPRESSUPOSTARI
PRESSUPOSTARI 2017
2017 FEDERACIÓ D'AVV DE
BARCELONA

16/03/2018

INGRESSOS
RECURSOS PROPIS
Quotes AVV
Recursos Favb
Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV
Publicitat (Carrer)
FUNCIONAMENT
Conveni Ajuntament BCN
SUBVENCIONS
Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic)
Subvenció GENERALITAT
Cooperatives (Ass.Habitatge)
25 anys de Carrer

pressupost 2017

5.000,00
500,00
4.200,00
10.000,00
218.225,00
49.000,00
69.120,00
33.000,00
6.000,00

TOTAL INGRESSOS

Executat 2017

19.700,00

Desviació

19.757,85
4.796,00
904,94
4.577,00
9.479,91
221.571,00
221.571,00
91.456,00
49.000,00
3.456,00
33.000,00
6.000,00

218.225,00
157.120,00

395.045,00

332.784,85

57,85

3.346,00

-65.664,00

-62.260,15

Executat

DESPESES
INTERNES

Mobiliari i estris
Informàtica
instal·lacions
Lloguer i manteniment
Reparació i conservació
Submnistrament (aigua, llum, telefon)
Serveis professionals (gestoria, auditoria,…)
Assegurança
Material oficina
Neteja
Missatgeria/correus
Tributs
Comissions bancaries

FUNCIONAMENT

DETALL

500,00
8.260,00
3.960,00
1.396,00
15.437,00
10.500,00
10.043,00
2.050,00
900,00
14.000,00
350,00
9.500,00
600,00

TOTAL

77.496,00

31/12/2017

Desviació

72.303,33
2.558,83
0,00
5.499,12
17.078,50
12.752,05
11.355,18
1.780,77
729,06
14.498,96
70,31
5.169,26
811,29

-5.192,67

260.500,00

255.794,22

-4.705,78

11.000,00

6.509,31

-4.490,69

1.800,00

4.040,97

2.240,97

3.850,00

3.249,80

-600,20

95.000,00

68.626,83

-26.373,17

TOTAL DESPESES

449.646,00

410.524,46

-39.121,54

RESULTAT

-54.601,00

-77.739,61

-23.138,61

Sous i salaris

ESTRUCTURA DE 2n GRAU

260.500,00

Campanyes
Serveis jurídics
Diversos

3.500,00
7.000,00
500,00

Assemblea FAVB, jornades,…

1.800,00

Viatges/transport
Quotes

250,00
3.600,00

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ESTRUCTURA DE 3r GRAU
SERVEIS ALS CIUTADANS

Solidaritat
Projectes, activitats i serveis
Subscripcions

300,00
94.500,00
200,00

255.794,22
1.058,44
5.015,08
435,79
4.040,97
39,80
3.210,00

600,00
67.951,83
75,00
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EXECUCIÓ DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE

EXECUCIÓ DESPESES

DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE
Pressupost 2017

ORGANITZACIÓ/ADMINISTRACIÓ

16/03/2018

Desviació

175.035,00

161.487,30

-13.547,70

ASSESSORAMENT HABITATGE I JURÍDIC

33.929,00

33.413,21

-515,79

ASSESSORAMENT URBANÍSTIC

49.000,00

37.928,65

-11.071,35

REVISTA CARRER

90.975,00

77.539,98

-13.435,02

BARRI ESPAI DE CONVIVÈNCIA (BEC)

97.503,00

95.600,32

-1.902,68

3.204,00

4.555,00

1.351,00

Sou i Seg Social (2 pers j.parcial i 1 jornada complerta)
INTERNES
ESTRUCTURA DE 2N GRAU
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Quotes
Solidaritat
Sou i Seg Social (1 pers j. complerta)
Viatges/transport

Professionals externs (arquitectes, enginyers,….)
Despeses de gestió
Viatges/transport
Sou i Seg Social (1 pers j. complerta i 1 pers j.parcial)
Imprenta (5 exemplars)
Tramesa (5 exemplars)
Col·laboradors (periodistes, fotògrafs, dibuixants)
Consells de redacció
Subscripcions
25 anys carrer
Sou i Seg Social (2 pers j. complerta + 1 pers j. parcial)
Publicacions
Viatges/transport

FAVB 2.0

Serveis externs
Inversió renovació pàg web

TOTAL DESPESES
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Executat
31/12/2017

80.839,00
77.496,00
11.000,00
1.800,00
3.600,00
300,00

33.854,00
75,00
45.000,00
3.925,00
75,00

49.904,00
13.960,00
10.254,00
5.200,00
600,00
200,00
10.857,00

95.903,00
1.500,00
100,00
844,00
2.360,00

79.378,69
70.752,46
6.509,31
3.210,00
1.036,84
600,00
33.242,45
170,76
37.888,85
39,80

49.002,51
8.903,58
7.216,59
5.121,88
258,50
75,00
6.961,92
94.170,57
1380
49,75
2.605,00
1950

449.646,00 410.524,46

-39.121,54

COMPTEDEDERESULTATS
RESULTATS
a 2017
COMPTE
a 2017
FEDERACIÓ D'AVV DE BARCELONA
16/03/2018

Compte
700
740/724
759
775
775
778

Títol

31/12/2017

QUOTES AVV
SUBVENCIONS OFICIALS
INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS
SUBVENCIONS DE CAPITAL APLICACES
SUBVENCIONS DE CAPITAL APLICACES 2017
Regularització INGRESSOS EXTRAORDINARIS

TOTAL Ingrès

607
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631
640
642
655/678/*
681

TREBALLS REALIT ALTRES EMPRESES
CAMPANYES
ARRENDAMENTS
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ
SERV PROFESSIONALS INDEPENDENTS
TRANSPORTS
PRIMES I ASSEGURANCES
SERVEIS BANCARIS
RELACIONS CIUTADANES
SUBMINISTRAMENTS
ALTRES SERVEIS
TRIBUTS
SOUS I SALARIS (9)
SEG. SOCIAL ENTITAT (9)
DESPESES EXCEPCIONALS
AMORTITZACIÓ IMMOB. MATERIAL
AMORTITZACIÓ SUBVENCIÓ DE CAPITAL
AMORTITZACIÓ SUBVENCIÓ DE CAPITAL 2017
AMORTITZACIÓ IMMOB. MATERIAL

TOTAL DESPESA
RESULTAT 2017: DÈFICIT/o/ GUANY

16.931,07
139,52
1.472,80

%/Total Ingrès

4.796,00
280.027,00
47.961,85
13.778,11
139,52
11.713,38

1,34%
78,13%
13,38%
3,84%
0,04%
3,27%

358.415,86

100,00%

16.120,17
48.099,57
5.499,12
17.078,50
19.256,14
39,80
1.780,77
811,29
600,00
12.752,05
24.786,89
5.169,26
198.066,43
57.727,79
2.513,77
18.543,39

4,50%
13,42%
1,53%
4,76%
5,37%
0,01%
0,50%
0,23%
0,17%
3,56%
6,92%
1,44%
55,26%
16,11%
0,70%
5,17%
0,00%
0,00%

428.844,94

119,65%

-70.429,08

-19,65%

Obradors, 6-10 / 08002 Barcelona NIF:G08508186 Tel.93412 76 00 Fax 93412 58 88; c/e:<favb@favb.cat>
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BALANÇ FAVB A 31/12/2017
BALANÇ FAVB
A
31/12/2017

16/03/2018

ACTIU

31/12/2017

IMMOBILITZAT NET

106.992,79

REALITZABLE (pendent de cobrament)
Fiances
Existències (Bonus Millet)
Quotes Associacions Veïns i Veïnes
Clients publicitat Carrer
Ajuntament-Generalitat i Projectes
Formació Fundació ConfavC
Hisenda Pública, devolució d'impostos

94.008,68
154,76
2.950,00
2.553,00
4.211,41
60.224,16
268,80

23.646,55

DISPONIBLE
Caixa i Bancs

263.530,47
263.530,47

TOTAL ACTIU

464.377,18

PASSIU
EXIGIBLE (pendent de pagament)
Proveïdors
Creditors campanyes
Hisenda Pública IRPF
Seguretat Social
Periodificacions
Previsió pagues extres

59.689,88
23.603,05
5.180,65
8.577,62
4.328,56
18.000,00

0,00

FONS PROPIS
Superàvits i dèficits acumulats
superàvit / deficit 2016

281.280,00
351.709,08

-70.429,08

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Immobilitzat subvencionat

TOTAL PASSIU

123.407,30

123.407,30

464.377,18

Obradors, 6-10 / 08002 Barcelona NIF:G08508186 Tel.93412 76 00 Fax 93412 58 88; c/e:<favb@favb.cat>
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PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2018 FEDERACIÓ D'AVV DE BARCELONA
Executat

INGRESSOS
RECURSOS PROPIS
Quotes AVV
Recursos Favb
Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV
Publicitat (Carrer)
FUNCIONAMENT
Conveni Ajuntament BCN
SUBVENCIONS
Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic)
Subvenció GENERALITAT
Subvenció GenERALITAT de l'IRPF
Subvenció Millores Internes
Cooperatives (Ass.Habitatge)
25 anys de Carrer
SUBVENCIONS no Pressupostades
Infraestructures

TOTAL INGRESSOS

DESPESES
INTERNES

Mobiliari i estris
Informàtica
instal·lacions
Lloguer i manteniment
Reparació i conservació
Subministrament (aigua, llum, telefon)
Serveis professionals (gestoria, auditoria,…)
Assegurança
Material oficina
Neteja
Missatgeria/correus
Tributs
Comissions bancaries

FUNCIONAMENT

31/12/2017

19.757,85
4.796,00
904,94
4.577,00
9.479,91
221.875,00
221.875,00
91.456,00
49.000,00
3.456,00

33.000,00
6.000,00

333.088,85

Executat

31/12/2017

72.303,33
2.558,83
0,00
5.499,12
17.078,50
12.752,05
11.355,18
1.780,77
729,06
14.498,96
70,31
5.169,26
811,29

Pressupost
2018

20.100,00
5.000,00
900,00
4.200,00
10.000,00
221.498,38
221.498,38
142.224,16
49.000,00
0,00
18.000,00
42.224,16
33.000,00

383.822,54

Pressupost
2018

102.383,88

1.000,00
2.000,00
16.380,00
7.149,00
11.440,23
13.389,65
25.225,00
1.850,00
900,00
14.800,00
250,00
7.000,00
1.000,00

255.794,22

241.454,48

ESTRUCTURA DE 2n GRAU

6.509,31

5.300,00

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.040,97

2.500,00

ESTRUCTURA DE 3r GRAU

3.249,80

4.200,00

SERVEIS ALS CIUTADANS

68.626,83

77.575,00

TOTAL DESPESES

410.524,46

433.413,36

RESULTAT

-77.435,61

-49.590,82

Sous i salaris

Campanyes
Serveis jurídics
Diversos

Assemblea FAVB, jornades,…
Viatges/transport
Quotes

Solidaritat
Projectes, activitats i serveis
Subscripcions

255.794,22
1.058,44
5.015,08
435,79

4.040,97
39,80
3.210,00

600,00
67.951,83
75,00

241.454,48
2.300,00
2.500,00
500,00

2.500,00
200,00
4.000,00

1.000,00
76.475,00
100,00
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Proposta d’admissió
d’associació de veïns i veïnes
Estatuts Favb, article 25è.: “La Junta Directiva queda obligada a proposar les admissions,
denegacions i exclusions provisionals de les entitats associades, prèvia consulta a les entitats veïnals del districte, per la seva ratificació o no a l’Assemblea General més immediata”.
En compliment d’aquest article, la Junta de la Favb ha tingut una entrevista personal
amb les entitats que volen federar-se, i en conseqüència fa la següent proposta a l’Assemblea, perquè aquesta la ratifiqui o no.

√

AVV I AMICS DEL PASSEIG DE SANT JOAN
Districte: Gràcia/Eixample
Adreça: Passatge d’Alió, 12 baixos
Proposta de la Junta: FAVORABLE

√

PLATAFORMA CAN BARÓ
Districte: Horta-Guinardó
Adreça: Josep Serrano, 59
Proposta de la Junta: FAVORABLE

√

ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA
Districte: Sant Martí
Adreça: : Bach de Roda, 101 interior
Proposta de la Junta: FAVORABLE

√

AVV VERNEDA VIA TRAJANA
Districte: Sant Martí
Adreça: Pg. Verneda, 111-113
Proposta de la Junta: FAVORABLE
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Propostes de resolucions

Davant la situació de Catalunya
Hem viscut i estem vivint moments històrics molt
complicats. Situacions que han polaritzat la vida política catalana i han generat episodis de gran tensió. En
tot aquest procés, des de la Favb hem tractat en tot moment de preservar la unitat del moviment associatiu i la
convivència als barris, perquè entenem que, més enllà
de posicionaments sobre la qüestió nacional, totes i tots
tenim molts punts en comú pels quals lluitar, treballar i
generar ciutadania als barris.
Si ens hem pronunciat en favor del dret a decidir i la
celebració d’un referèndum és perquè considerem que
cal buscar fórmules de participació democràtica per resoldre conflictes complexos. També hem denunciat les
actuacions repressives i inadequades perquè alimenten
el conflicte i agreugen la fractura social i institucional.
Ara tornem a estar en una situació política molt complicada, amb una Generalitat intervinguda financerament i la gestió controlada pel govern central, amb un
nombre important de polítics processats i presos acusats
de greus delictes i amb un parlament incapaç d’aprovar
la formació d’un Govern que pugui redreçar la situació.

Presenta: Junta de la Favb
El conflicte català serveix a més al Govern de Rajoy
per mantenir una total inacció sobre problemes crucials
de la població i perseverar en moltes de les seves polítiques reaccionàries (reforma laboral, llei mordassa,
etc.). Qui ho acaba patint és la immensa majoria de la
població, que experimenta greus retallades de drets socials i polítics.
Hem de continuar preservant la unitat del moviment
veïnal en la seva diversitat i, a la vegada, ser ferms en
demanar a totes les forces polítiques:
• El retorn al diàleg i la busca de fórmules pacífiques
i democràtiques per resoldre els conflictes.
• La petició de la revocació de mesures judicials que
suposen un grau de repressió inadmissible i no fan sinó
empitjorar la situació de crisi democràtica en què ens
veiem immersos.
• La constitució d’un Govern de Catalunya que permeti aixecar l’aplicació del 155 i recuperar l’autogovern per impulsar les polítiques socials i econòmiques
que són urgents.

Defensem el dret a la multiconsulta.
Per la municipalització de la gestió de l’aigua
Després de molts anys de treballs en col·laboració
amb el teixit associatiu de la ciutat hem aconseguit que
l’Ajuntament aprovés un nou reglament de participació que introdueix noves vies d’acció. Una d’elles és
la celebració de multi-consultes anuals, on la població pot votar a favor (o en contra) de propostes sortides
de la mateixa ciutadania. Enguany hi ha tres preguntes
que han aconseguit assolir el nombre de signatures necessàries per ser sotmeses a votació. En una d’aquestes,
la que pregunta sobre la conveniència de fer pública la
gestió de l’aigua, la Favb ha participat directament des

Presenta: Junta de la Favb

de la seva implicació a “Aigua és vida”.
Però aquest procés participatiu està en perill perquè
s’han posat recursos judicials contra el nou reglament
de participació en general i contra la possibilitat de votar
sobre la gestió de l’aigua en particular. En ambdós casos
hi juga un paper destacat el Grup Agbar, bé directament
en el cas de la consulta d’enguany, bé a través de la
Cambra de Concessionaris en el cas del recurs general.
Agbar és qui gestiona a través de la seva filial Aigües
de Barcelona el cicle de l’aigua a la major part de l’Àrea
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Metropolitana. La creació d’aquesta empresa filial va
ser declarada il·legal per part del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, i la resolució definitiva està
pendent de recurs al Tribunal Suprem. Agbar té por de
perdre un negoci suculent. La matriu d’Agbar, el grup
francès Suez Environment, ja ha experimentat la municipalització a ciutats com Berlín o Paris, i també s’enfronta a un procés similar a Terrassa. I està posant en
marxa tots tipus de maniobres per impedir la municipalització de l’aigua: la mateixa Favb ha estat amenaçada
per articles publicats a la revista “Carrer”, està desenvolupant una obscena campanya publicitària a gran escala
i ara no dubta en qüestionar un dret democràtic. És una
nova batalla entre democràcia i interessos econòmics.

Consells de salut
Després de la crisi i les retallades, i de l’augment dels
beneficis de les entitats asseguradores i privades sanitàries veiem que la crisi s’utilitza per justificar el canvi
de model del Sistema Públic de Salut, infiltrat des de fa
anys per un magma d’organitzacions: Fundacions, Consorcis i Societats Anònimes … etc.. que no sabem exactament què fan amb els nostres diners. Per això, donem
suport a la Jornada Europea contra la mercantilització
de la Salut en el Dia Mundial de la Salut que té lloc avui
7 d’abril.
La clau de la millora de la salut és a l’Atenció
Primària, base d’un sistema coherent i sostenible. Avui
dia, els professionals cada vegada més pressionats difícilment poden treballar amb dignitat. El compromís
d´accedir al metge de família en no més de 48 hores no
s´ha consolidat mai. Les llistes d´espera, tant terapèutiques com diagnòstiques, són intolerables. No hi ha suficient transparència ni seguiment de l´atenció per part de
l´Administració Pública.
Davant d’aquesta situació, volem que els àmbits de
participació com són els Consells de Salut i les Audiències Públiques siguin una veritable expressió de les necessitats ciutadanes.
Per això demanem:
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Per tot això, ens reafirmem en:
•

La defensa dels mecanismes de participació.

•
La nostra implicació en la multi-consulta, donant suport a les propostes dels moviments ciutadans.
•
La màxima mobilització en la campanya de
l’aigua, organitzant tot tipus d’activitats informatives,
de mobilització i denunciant la campanya propagandística d’Agbar.
•
La denúncia dels intents de les grans empreses
per impedir que la democràcia qüestioni els seus interessos.

Presenta: Comissió de Sanitat de la Favb
1. Adequar el nombre de professionals de Primària
a les necessitats d’atenció de la població de referència.
2. Que a cada Consell de Salut es presenti un resum de les reclamacions relacionades amb els serveis
del districte a poder ser agrupades per Atenció Primària,
Salut Mental, Especialitats, Hospitals i especialment
per tipus de reclamació.
3. Informació cada 6 mesos sobre els temps d’espera per accedir als serveis sanitaris de referencia del
districte.
4. Informar les veïnes i veïns de l´ordre del dia
amb els temes a tractar i amb un temps raonable abans
del Consell.
En àmbits complementaris demanem:
Dotar les instal·lacions de CAPS i CUAPS de més
línies telefòniques i de mòbil per a usuaris i professionals que siguin gratuïtes (el 061 no ho és) i anul·lar els
902 perquè la Sanitat Pública no ha de tenir números de
pagament.
Cal que els Consells de Salut facin el seguiment de
les necessitats i siguin un ens que reivindiqui el compliment d’una gestió de qualitat i transparent de la Sanitat
Pública.

Los movimientos vecinales y la participación ciudadana

Presenta: AV de Montbau

Las AV somos el primer y más inmediato reflejo del
sentir de la ciudadanía de Barcelona. 109 Entidades federadas en la FAVB y al menos una treintena de movimientos vecinales más, desarrollamos nuestra actividad
repartidos por toda la ciudad y, en beneficio de la administración municipal, operamos como un primer filtro
natural donde recoger quejas, reivindicaciones, inquietudes o sugerencias de nuestros vecinos por una elemental cuestión de proximidad. Sin embargo, esa labor
tiene un reconocimiento escaso por parte de nuestros
políticos.
Conste que cuando hablamos de entidades vecinales
no nos estamos refiriendo a que se nos tenga que reconocer ningún derecho per se, por el mero hecho de
llamarnos “asociación de vecinos”. Pero la administración municipal conoce perfectamente qué entidades
están permanentemente al pie del cañón y también sabe
cuáles son un mero decorado sin actividad alguna en
esa representación vecinal. Además, es perfectamente
contrastable quién está permanentemente presente en
los consejos de barrio, audiencias públicas, plenarios de
distrito y comisiones de todo tipo, o quién desarrolla
unas u otras actividades sociales, culturales, lúdicas o
reivindicativas en representación de los vecinos de su
ámbito de influencia. Por ello, no sirve justificarse en
la diversidad de funcionamientos de las AV para ningunearnos.
Cuáles son las principales limitaciones con las que
choca nuestra actividad:
• La falta de reconocimiento institucional a la labor que
desarrollan las entidades vecinales.
• La desinformación a la que nos vemos sujetos a la
hora de dar respuestas a nuestros vecinos.
• Las dificultades permanentes en los trámites administrativos, ya sea para pedir o justificar subvenciones o
para tramitar permisos para cualquier actividad.
• La complicación para encontrar en cada caso el interlocutor más eficaz para dar respuesta a nuestras
demandas, dentro de la enorme Torre de Babel que
es la administración municipal. (Por ejemplo un tema
de circulación, tendrá que ser a través de nuestra técnica de barrio, ella deberá hablar con el consejero de
distrito que corresponda, que hablará con la Guardia
Urbana por un lado y con el técnico de movilidad de
servicios centrales, que elevará la solicitud a su responsable requiriendo el informe correspondiente de
todos los anteriores, por lo es habitual que la solución
se eternice en el tiempo).

• También la escasez de recursos, tanto económicos
como a menudo humanos, lo que de manera habitual
lleva a que seamos cuatro luchadores incansables los
que sacamos adelante cada entidad. Es habitual que
coincidamos siempre los mismos en cada distrito a la
hora de participar en los instrumentos participativos
que el ayuntamiento nos propone.
• Como resumen de todo ello, la actividad que desarrollamos desde las entidades vecinales a menudo acumula muchas más derrotas de las deseables y cosecha
muy pocos resultados.
En relación a nuestra labor, las principales debilidades de la administración municipal son:
• La descoordinación entre las empresas municipales,
los servicios centrales y los distritos, cosa que da lugar a que a menudo el ayuntamiento aparezca como
una estructura de compartimientos estancos que no se
comunican entre sí.
• La información disponible no llega a la ciudadanía en
ocasiones por desidia, pero a menudo por la dispersión de esa información que queda abandonada en una
mesa.
• La descentralización municipal no pasa de ser una
mera desconcentración administrativa que, a nivel
de los distritos, ni tiene las competencias necesarias,
ni gestiona los recursos suficientes asociados a esas
competencias.
• Los instrumentos de participación que se nos proponen a menudo no pasan de ser un mero ejercicio de
publicidad corporativa, generando expectativas pero
sin que pueda derivarse un resultado ágil y concluyente que incentive y justifique una participación más
activa del ciudadano en la toma de decisiones.
Las normas de participación ciudadana actualizadas
en el plenario del pasado 6 de octubre de 2017 (después
de 15 años) nos presentan una serie de nuevas alternativas en el terreno de la participación de dudosa aplicabilidad. Las asociaciones de vecinos, desbordadas por el
día a día de su actividad cotidiana, se encontrarán con
serias dificultades para poner en marcha procesos participativos, iniciativas ciudadanas o consultas ciudadanas
que exigen unos quórums muy difíciles de alcanzar.
Pero aún sin los avances que todos hubiésemos deseado y tras un esfuerzo de coordinación considerable,
fueron 56 las AV que firmaron unas alegaciones conjuntas al texto de actualización de las NPC que inicial-
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mente se nos planteaba. Nuestras alegaciones aunque
solo fueron aceptadas entorno al 50%, sí que frenaron lo
que podría haber sido un recorte en los actuales instrumentos de participación. Sin embargo, no conseguimos
avanzar lo suficiente en el reconocimiento explícito de
la labor de los movimientos vecinales.
En cualquier caso, lo que si resulta evidente es la
importancia de defender conjuntamente aquellos temas
que nos afectan a todos y en los que puede existir un
amplio consenso. Por todo ello, queremos recordar que
está en marcha la segunda pata de esta actualización,
ahora en lo que hace referencia a la actualización de
las normas de funcionamiento de los distritos y en ese
contexto bajo la denominación de “grup motor per a l
‘impuls de la participació als districtes” hay una mesa
de trabajo donde al menos dos o tres entidades por distrito deberían estar presentes, haciendo aportaciones,
trasladando sugerencias y sobre todo tratando de influir
en un resultado que necesariamente va a condicionar
nuestra relación con la administración municipal en los
próximos años.

Aire net
L’Associació Zonaforum de Barcelona, que des de
finals de l’any 2015 estava col·laborant en I’estudi
Avaluació de l’impacte odorífer en l’àmbit de la Zona
Fòrum de Barcelona, origen de les males olors encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’empresa pública
Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) per identificar les
fonts de les males olors detectades a l’entorn del Fòrum,
es va posar en contacte amb altres associacions i entitats
dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besos i Barcelona. L’objectiu era coordinar i emprendre accions
conjuntes per esbrinar l’origen de les fonts de males
olors, dioxines, furans i metalls pesants que se citaven
en una notícia apareguda al diari La Vanguardia a finals
del passat mes de juliol.
Com a resultat dels contactes iniciats entre les entitats següents del municipi de Badalona AV Front Marítim, AV La Mora-Port Badalona i Coordinadora Districte 1; del municipi de Sant Adrià de Besòs Arxiu Històric
La Mina, AV La Catalana, AV La Mina, Plataforma La
Mina, AV Port-Forum SAB, Associació Veïnal Sant
Joan Baptista, Plataforma Protecció de les Tres Xemeneies, Comunidad Eduard Maristany i STOP Crematori
SAP; i del municipi de Barcelona AV Besos, AV Diagonal Mar, AV Front Marítim, AV Maresme, Movimiento
Diagonal Mar, Associació Zonaforum, Plataforma
Amianto i Núria Vidal de Llobatera, es va acordar la
creació de la Coordinadora Veïnal
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La elección directa de los consejeros de distrito, el
incremento de los presupuestos y recursos gestionados
por los distritos fruto de una mayor descentralización,
la introducción de presupuestos participativos, o el peso
de las entidades vecinales en los consejos ciudadanos
o en las audiencias públicas son temas que van a estar
presentes en esa mesa y es vital que el tejido asociativo
vecinal esté presente, se pronuncie y reivindique mayores avances.
En definitiva, éste es un momento clave para coordinarnos y trabajar juntos en beneficio de la ciudad y
de nuestros vecinos, que de forma habitual buscan en
las entidades vecinales una respuesta a sus inquietudes.
Con este objetivo tenemos que mostrarnos especialmente participativos en la actualización de las NFD,
haciendo fluir la información disponible que vaya surgiendo, aportando ideas y sugerencias que la mejoren y,
sobre todo, convocándonos y defendiendo activamente
las propuestas que consensuemos para garantizar una
mejora sustancial y suficiente que favorezca la participación en nuestra ciudad y nuestro futuro..

Presenten: AV del Besòs i AV del barri Maresme
amb el suport de la Coord. AireNet
Metropolitana AIRENET el mes de setembre del
2017.
Els principals objectius que vol assolir la Coordinadora són els d’informar, manifestar i denunciar els riscos que suposen per a la salut el fet de viure en àrees de
gran contaminació ambiental.
AIRENET realitzarà accions encaminades a eliminar
els riscos mediambientals per mantenir-nos alertes en
tot allò que impliqui a instal·lacions i focus de contaminació, amb la intenció d’evitar la implantació de
noves activitats que puguin influir en el deteriorament
ambiental.
AIRENET buscarà el suport de tots els col·lectius i
també de la ciutadania per dur a terme aquelles accions
que siguin necessàries per a l’obtenció dels nostres objectius i demanarà a les administracions públiques i governs que revisin les lleis i normatives existents perquè
s’endureixin les sancions a aquells organismes o empreses que prefereixen pagar sancions abans d’invertir
en els processos d’adequació de les seves instal·lacions.
Perquè la salut és un dret, la FAVB acorda donar
suport a AIRENET en la seva exigència a les administracions perquè vetllin per la salut dels seus habitants i
duguin a terme les accions necessàries per garantir una
millor política mediambiental basada en fets i no només
en paraules.

Emissions electromagnètiques: per un entorn saludable cal
considerar els camps electromagnètics
Presenta: AV de Les Corts
La contaminació electromagnètica és la gran oblidada quan avaluem la QUALITAT del nostre entorn.
Hem avançat de manera important en la consideració
i vigilància d’aspectes com la contaminació per fums de
combustió, la contaminació química, lumínica, de sorolls: però hem “oblidat” la contaminació electromagnètica produïda per les diferents tecnologies sense fils
que envaeixen els nostres espais i que encara ho faran
més a la vista de totes les aplicacions i utilitats que la
indústria està desenvolupant.
Compartim l’interès per aquesta tecnologia i aplicacions, però no podem obviar que la història ens ha demostrat repetidament que qualsevol tecnologia aplicada
sense la precaució, supervisió i control adequats acaba
provocant danys irreparables. Per això convé legislar
segons el “principi de precaució”, per no repetir els mateixos errors. Tampoc no podem obviar que la història
recent ens mostra que no convé confiar en les afirmacions d’innocuïtat que defensen les indústries relacionades: tabac, cas Gasoilgate, cas Phonegate.
Per altra banda preocupa que, paral·lelament a l’avanç
i extensió de la tecnologia i les seves aplicacions, es
produeix un retraïment en les competències assignades
a l’administració local a favor d’una liberalització i recentralització (Ley 9/2014, General Telecomunicaciones i Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.)
Sense oblidar que senyals d’alarma referents a l’excés de contaminació electromagnètica ja fa anys que en
tenim. Per enumerar només els estudis internacionals
més coneguts: Projecte Reflex (2000-2004), els infor-

mes Bioiniciative de 2007 i de 2012, innumerables manifestacions d’associacions i organismes mèdics i científics i, finalment, la realitat que mostra l’increment de
les persones que desenvolupen sensibilitat electromagnètica o els altres Síndromes de Sensibilització Central
(SSC).
CONSIDEREM, per tant, que davant d’aquesta situació les nostres associacions han de jugar de nou un
paper decidit i actiu, que traduirem en:
• Impulsar un debat públic, obert i plural sobre les
tecnologies que incrementen les emissions electromagnètiques en el nostre entorn. Ja sigui dins la
casa com en l’entorn extern.
• Impulsar l’atenció mèdica, que comença en la medicina ambulatòria, de les persones afectades per
qualsevol dels SSC, en especial la Sensibilitat
Electromagnètica, actualment no reconeguda.
• Portar aquest tema a les taules de treball sobre contaminació i/o salut que ja existeixen.
• Conscienciar la població de fer un ús responsable
de les tecnologies sense fils. Millorar els hàbits,
respectar els altres.
• Assegurar que la legislació relacionada s’aplica de
manera convenient a la finalitat buscada, que és la
de garantir la protecció de la salut de la població,
ara i en el futur.
• Fer valdre el dret a disposar d’informació útil, suficient i veraç i d’una manera fàcil.
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