


Convocatòria

Companyes i companys,

Us convoquem a l’Assemblea anual de la Favb que es 
farà el 6 d’abril a les 09:30 hores en primera convoca-
tòria i a les 10:00 hores en segona, amb el següent

Ordre del dia :
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Presentació de candidatures
3. Informe de gestió 2018
4. Pla de treball del 2019
5. Informe econòmic 2018
6. Pressupost del 2019
7. Altes i baixes AVV
8. Resolucions i precs i preguntes
Dinar
9. Debat balanç del mandat i propostes de futur
10. Resultats electoral
11. Cloenda

L’acte se celebrarà al Centre Cívic Can Clariana Cul-
tural gestionat per l’AVV del Congrés i Indians que farà 
d’amfitriona, l’adreça és: carrer Felip II, 222.

Tal com fem darrerament, l’assemblea serà matí i tar-
da. Estem al final d’un mandat que cal valorar i posar 
sobre la taula les demandes que plantegem de cara el 
futur partint dels escrits que aquests dies ens esteu en-
viant (http://bit.ly/2Qv5h0R). Dedicarem la tarda a trac-
tar aquesta qüestió.

El dinar no és només el pas del matí a la tarda. Per a 
nosaltres és un espai de confraternització tan important 

com els altres punts de l’ordre del dia. Per al dinar cal 
fer la reserva al telèfon 93.412.76.00 (Pilar o Carme). 
En el seu moment us direm el preu o bé si està subven-
cionat.

Si voleu presentar alguna proposta de resolució per 
tal que sigui aprovada a l’Assemblea, si us plau feu-la 
arribar abans de l’1 d’abril.

Us adjuntem la següent documentació:

- Acta 46a Assemblea General Ordinària.

Més endavant rebreu la resta de documentació.

Aquest any, a més, toca votar la renovació de 3 
càrrecs de la junta (presidència, vicepresidència segona, 
vicesecretària segona) i la meitat dels/les vocals.

A partir d’ara podeu presentar candidatures per a 
aquests càrrecs fins a la data indicativa del 22 de març.

Recordeu que per exercir el dret a vot cal estar al co-
rrent de pagament de les quotes de la Federació.

Us hi esperem a totes i tots!

Cordialment,

 

Ana Menéndez
Presidenta

Barcelona, 13 de febrer de 2019
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Ordre del dia
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Centre Cívic Can Clariana
carrer Felip II, 222

“Barris cuidats, ciutat vivible”

09:30 Repartiment de documentació.

10:00 Salutació i presentació Assemblea

10:10 Benvinguda de la presidenta de l’AV Congrés Indians, Belén Ayúcar

10:15 Intervencions institucionals

10:30 Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

10:40 Presentació de candidatures

10:50 Presentació informe de gestió 2018

11:20 Pausa

11:40 Pla de treball 2019

12:10 Informe econòmic 2018

12:30 Pressupost  2019

12:50 Altes d’Associacions

13:00 Torn de paraules obert i presentació de resolucions

14:00 Dinar

15:45 Balanç de l’actual mandat i demandes de futur

17:00 Lectura resultats elecció/ratificació càrrecs de junta

17:15 Acte Cloenda Assemblea



Acta -46 assemblea-

ACTA DE LA 46a 
ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVB

7 d’abril de 2018
Centre Cívic de Sant Martí

Comença l’Assemblea a les 9:30 hores. La taula està for-
mada pel president de l’AV de la Palmera Centre, Salvador 
Mañosas; el president de la Confavc, Jordi Giró; l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau; el president del districte de Sant 
Martí, Raimond Blasi i la presidenta de la Favb, Ana Menén-
dez.

Hi assisteixen 44 AV, totes amb dret a vot,que aporten 
un total de 77 vots

Les associacions presents durant l’assemblea són:

Alerta Poble Sec, el Besòs, Bogatell, Can Peguera, Centre 
Social de Sants, Ciutat Meridiana, Clot-Camp de l’Arpa, Con-
grés Indians, les Corts, Diagonal Mar, Dreta de l’Eixample, 
Esquerra de l’Eixample, Font de la Guatlla Magòria, Font 
d’en Fargues, Fort Pienc, Front Marítim, Gran Via-Perú-Es-
pronceda, Horta, Hostafrancs, Joan Maragall del Guinardó, 
Maresme, Montbau, la Palmera Centre, de les Planes amb 
afectacions Urbanístiques, Paraguay-Perú, Park Güell-La 
Salut-Sanllehy, la Pau, Poblenou, Prosperitat, Provençals 
de la Verneda, Sagrada Família, la Sagrera, Salvem el Turó, 
Cultural el Sanatori, Sant Antoni, Sant Martí de Provençals, 
Sant Ramon Nonat, Sarrià, la Satalia, la Taxonera, Torre Llo-
beta-Vilapicina, Vallcarca Som Barri, Vila de Gràcia, Vila 
Olímpica.

Associacions excusades: Amics del Putxet, Baix Guinar-
dó, Can Baró, Coll Vallcarca, Gòtic, Gràcia Nord Vallcarca, 
l’Òstia, Parc de la Ciutadella, Sant Cristòfol Vivendes Seat, 
Sant Gervasi Sud, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Verdum, Ver-
neda Alta, Avinguda Xile.

Hi assisteixen també les associacions veïnals Amics del 
Passeig Sant Joan, Plataforma Can Baró, Associació Cultu-
ral i Social Bac de Roda, Verneda Via Trajana, 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 sa-
lutació als presents.

Comença l’Assemblea General.

La presidenta explica que la nostra ciutat ha de fer front a 
molts problemes (casos creixents de xenofòbia, pressió sobre 
l’habitatge, especulació immobiliària i turística, precarietat 
laboral, pèrdua de poder adquisitiu...). Aquest últim any dona 
la mesura de l’eficàcia del mandat, moltes de les coses que 
s’han fet no s’han vist i l’Ajuntament hauria de canviar la 
direcció de les accions per posar la marxa directa. Tenim una 
veu crítica cap al govern escoltada com a Favb de les nostres 
associacions. Agraïm que estiguin aquí perquè tenim molts 
temes a plantejar.

Andrés Naya, director de la revista Carrer, recorda que la 
publicació ha celebrat 25 anys i que entre els diferents treballs 
s’ha realitzat una exposició de la seva trajectòria, que es posa 
a disposició de les AV perquè la portin de manera itinerant al 
barris durant tot l’any. També anima les AV a fer-se amb un 
exemplar del llibre “25 anys de Barcelona a Carrer” per als 
seus arxius i biblioteques.

Es presenta la campanya “Mudances de Protesta”, im-
pulsada per la Favb i la Cooperativa Alencop a través d’una 
pàgina a Goteo.org. El projecte vol denunciar l’expulsió del 
veïnat dels barris per problemàtiques d’habitatge fent visible 
la mudança obligada (per no renovació de contracte, pujada 
del preu del lloguer, no poder pagar la hipoteca...) i conscien-
ciar que no es tracta d’un problema individual sinó col·lectiu.

S’informa que hi ha fulls per apuntar les preguntes per al 
debat amb l’alcaldessa que tindrà lloc a la tarda.

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
A la taula es troben Ana Menéndez, presidenta, i Joan Ba-

lañach, 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 37 associacions presents, no es de-
mana la paraula i es passa a la votació:

L’ACTA S’APROVA AMB 63 VOTS A FAVOR, 0 EN CON-
TRA, 3 ABSTENCIONS

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE GESTIÓ
La presidenta de la Favb repassa els treballs i esdeveni-

ments de l’any 2017. En Joan Balañach dona la paraula per si 
es vol fer alguna aportació o matisació a la memòria.

Ciutat Meridiana: Des de Zona Nord es vol donar un toc 
d’atenció sobre el tema de l’habitatge. La Favb s’ha centrat 
molt en la problemàtica dels lloguers i s’estan deixant de ban-
da els desnonaments, que com a mínim a Nou Barris encara es 
mantenen i representen un dels grans problemes de la ciutat.



Esquerra de l’Eixample: Aprofitant l’assemblea es pro-
posa buscar una data per fer una trobada de dones que doni 
continuïtat al Fòrum de Dones organitzat per la Favb l’any 
passat.

Casc Antic: De la sentencia del cas Palau hi ha un punt que 
s’ha de parlar, ha estat el fracàs de les associacions de veïns 
i veïnes perquè han perdut en respecte d’aquells senyors que 
van manipular el pla general. No estan contents.

Hi ha descontentament amb l’Ajuntament. Dels 4.000 ha-
bitatges que s’havien de fer a la Clota només se n’han fet 200 
(i no tots acabats), i queda un any de mandat, és vergonyós. 
No hi ha enteniment entre les àrees d’Urbanisme i Habitatge 
del mateix Ajuntament. I en el tema de les terrasses, han guan-
yat els de sempre: s’ha d’informar la gent.

Clot Camp de l’Arpa: En el tema habitatge cal fer una 
crítica més forta i ser més durs, perquè no s’hi estan posant el 
recursos necessaris. Quant a la Favb, hi ha coses millorables, 
com posar cura quan s’emeten comunicats políticament com-
promesos, per exemple en el tema del tramvia, que no es va 
consultar el text amb les associacions. Tot i que s’entén que a 
vegades cal ser ràpids i àgils, les noves tecnologies permeten 
fer-ho. Cal millorar la comunicació interna.

Sàrria: Troben a faltar a la memòria els temes que es van 
tractar a la seva associació: per a l’Ajuntament sembla que en 
el districte el seu barri no existeix.

Joan Balañach: El 2017 ha estat l’any que hem iniciat 
i impulsat la Comissió d’Habitatge: convidem totes les AV 
perquè hi formeu part i aporteu temes. No ens hem centrat 
només en el tema dels lloguers (el que sí que ha tingut és un 
fort ressò mediàtic), sinó en tota la problemàtica relacionada 
amb l’habitatge, des de totes les vessants.

Ana Menéndez: D’acord que hem de ser molt exigents i 
molt durs en la valoració de com aquest equip de govern està 
portant el tema de l’habitatge. Han estat molt lents i molt poc 
eficaços, com s’ha demostrat en la promoció de la Clota, que 
ha estat una errada de funcionament de l’Ajuntament, prenent 
la decisió de fer-la dependre de Serveis Socials però no d’Ur-
banisme. No anem bé si no es garanteix una comunicació àgil 
i intensa entre les dues àrees. La Favb està molt a sobre del 
tema, hi hem dedicat molts esforços.

En el tema de comunicació interna no se’ns pot escapar, 
s’ha de fer una consulta prèvia als que han de signar un mani-
fest, a vegades es dicta per qüestió de necessitar una resposta 
àgil, es cert que hem d’utilitzar eines que les noves tecnolo-
gies ens posen a l’abast i ser molt més curosos.

Haver d’assumir les associacions les costes del judici de 
l’hotel del Palau ha estat un fracàs, però en el cas del judici 
general, la valoració és molt positiva. La participació com a 
acusació popular, que era una decisió arriscada que vam pren-
dre de manera col·lectiva, ha estat fonamental per garantir 
transparència en el procés i també per accelerar en alguns 
moments els temps del judici. Volem agrair la col·laboració 
i el paper destacat i important de l’Àlex Solà i el seu despatx, 
assumint una defensa totalment altruista.

Sobre les terrasses, la nostra presència en la comissió tèc-

nica ha acabat sent irrellevant en no tenir la interlocució del 
gremi. Farem pressió per altres vies i espais.

Farem la trobada pendent amb Sarrià a la major brevetat 
possible.

Taxonera: Creuen que alguna cosa està fallant en les pro-
mocions de cooperatives com les de la Clota. Barcelona el 
que necessita és oferta de lloguer assequible. Els habitatges 
de protecció oficial són massa cars.

Sobre el cobriment de la Ronda de Dalt, troben que la Favb 
hauria de tenir més empatia amb les associacions que s’han 
coordinat per demanar-la.

Joan Balañach: Hi ha una confusió d’informació, evi-
dentment que a la Favb no s’estan potenciant cooperatives 
veïnals de famílies amb poder adquisitiu.

Eva Martínez (Solucions Habitat): Només aclarir una 
qüestió tècnica: l’habitatge de protecció oficial té un topall 
d’ingressos màxims (50.000€ anuals). Això no vol dir que les 
famílies que les adquireixen tinguin aquests ingressos.

Joan Balañach: Queda clar que una cosa són els criteris 
legals per accedir a l’habitatge protegit i una altra l’accés real 
que tenen les famílies a les cooperatives d’habitatge veïnal.

Ana Menéndez: Quant al tema de la Ronda de Dalt, us 
proposem fer servir el conveni d’assessorament urbanístic de 
la Favb mitjançant el qual podeu sol·licitar un assessor. En-
cara és possible entrar en els projectes que s’estan fent per a 
aquest any. L’assessor urbanístic pot ser una persona de con-
fiança del territori, però si no el teniu, nosaltres ens ocupem 
de buscar una persona que doni el perfil idoni.

Es passa a la votació,

S’APROVA AMB 66 VOTS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓ

PLA DE TREBALL 2017-2018
Albert Recio, sots-president primer, presenta el Pla de Tre-

ball.

Teniu el document per escrit, l’explicació serà ràpida per-
què el podem considerar com un pla de continuïtat. Ja sabem 
que els temes que segueix el moviment veïnal són de llarga 
durada i que el que caracteritza la nostra feina és la insistèn-
cia.

Vam aprovar un Pla de Treball 2016-2017 molt genèric i el 
que hem fet el 2018 és treballar més en concret els temes, en-
tenent que aquest any acabarem un cicle que es correspon amb 
el del mandat municipal. Per tant, ens proposem dos grans 
objectius: fer una revisió estratègica del nostre pla i valorar 
el nivell de compliment dels compromisos de l’Ajuntament.

A part, tenim el repte d’afrontar els atacs dels sectors que 
sempre han manat a la ciutat, que consideren que moviments 
socials com el veïnal tenen massa pes a la ciutat. Un exem-
ple és la notícia d’avui a “La Vanguardia”, on es critiquen les 
subvencions públiques que rep la Favb. L’ordenació de les te-
rrasses o la multiconsulta per la gestió de l’aigua han generat 



fortes ofensives del Gremi de Restauració o d’Agbar.

El pla de treball té dues vessants, la interna i l’externa. 
Hem assolit millores en l’organització de la Favb, com la 
consolidació del butlletí intern, la implementació d’un pla de 
comunicació que ens ha donat molta més visibilitat o el man-
teniment de les reunions periòdiques amb les entitats dels di-
ferents districtes. Pensem que en aquesta línia hem de seguir 
reforçant l’estructura de la Favb, complint mandats de l’as-
semblea, com ara donar suport i assessorament tècnic (comp-
tabilitat, subvencions, eines digitals) a les entitats federades.

Les experiències de les reunions de districte han estat des-
iguals. Constatem que en alguns districtes existeixen coordi-
nadores que faciliten la interrelació entre els barris: seria bo 
que aquest model s’estengués.

Quant a la part externa, hem de reforçar els eixos de treball 
que ja tenim (sanitat, urbanisme, seguiment del Pla de Ba-
rris...) i intentar que els que estan emergint agafin força (en-
senyament, serveis socials, dones...). Quan algun tema afecti 
diferents barris es pot crear una coordinació de suport des de 
la Favb: les associacions heu de transmetre el projecte per 
buscar com articular-lo.

Com a batalla nova la que tenim ben aviat és la de la multi-
consulta. Ens hem de comprometre a treballar-hi tots, perquè 
si hi ha una multiconsulta serà el resultat d’un èxit nostre, 
desprès de demanar molts anys polítiques d’aquest tipus.

A la multiconsulta hi ha dos temes que han sortit dels mo-
viments socials. Un és sobre la gestió de l’aigua de Barcelona, 
que és un tema que portem molts anys treballant, per exemple 
durant la lluita de l’aigua o en coordinació amb Aigua és Vida. 
L’altre és una proposta que ha sortit de les entitats que tre-
ballen el tema d’immigració per canviar el nom d’una plaça 
d’un esclavista per una víctima del racisme.

S’obre un torn de paraules,

Ciutat Meridiana: La notícia de la multiplicació de la 
subvenció de la Favb és falsa, el que passa és que s’han recu-
perat les ajudes que teníem fa sis anys (Trias va reduir un 20% 
totes les subvencions). El Pla de Treball hauria d’incloure un 
suport a les associacions per treure’s el certificat digital. Sobre 
el Pla de Barris, hi ha el problema que més de la meitat del seu 
pressupost és per a “totxo”, cosa que correspon al PAD. El Pla 
de Barris hauria de focalitzar més el tema social.

Vila de Gràcia: Ens sembla bé el pla amb dues vessants, 
la de continuïtat i una altra que pot encabir moltes qüestions: 
la pregunta és com el desenvolupem. Hi ha una realitat, que és 
com ens trobem avui en dia les associacions, amb poca gent, 
col·lapsada per reunions i comissions que se superposen, de 
barri, de districte i de ciutat, a vegades per un mateix tema. 
No hi arribem.

Taxonera: Nosaltres tenim Pla de Barris i a dia d’avui no 
s’ha fet res a la Taxonera, estem molt decebuts, la Favb ho ha 
de saber.

Maresme: No pot ser que després d’un procés de partici-
pació veïnal en els projectes hi hagi un canvi d’Ajuntament i 
no es respectin els acords, com ha passat la nostre barri. La 
Favb hauria de fer un seguiment dels temes consensuats amb 

les AV, com els equipaments.

Park Güell-la Salut-Sanllehy: Estem d’acord amb els 
problemes exposats pels companys. Demanem també si la 
Favb pot reunir les AV afectades per la construcció del tram 
mig de la Línia 9 del Metro, des de Sagrera fins a Universi-
tat. Està aturada, pendent d’una subvenció del Banc Europeu 
d’Inversions. Quant al nostre barri, tenim el problema de la 
massificació del transport al Park Güell i la manca d’equipa-
ments (la Quirón es va enderrocar fa 10 anys i no s’ha fet res).

Les Corts: Volen introduir al pla de treball el tema de la 
contaminació electromagnètica, amb més motiu ara que s’ha 
desenvolupat la tecnologia 5G. Presenten una resolució per 
votar a l’assemblea.

Prosperitat: Parla Josep Ferrándiz (Pepus) com a repre-
sentant de la Favb al Consell d’Administració de Parcs i Jar-
dins. És la primera vegada que som presents en un consell 
d’administració, sense vot però sí amb paraula. Explica a les 
AV que és important que facin arribar els temes a la Favb per 
poder traslladar-los (Park Güell, Ciutadella, verd urbà, etc.). 
A part, la Favb vol treballar més a fons els temes de medi 
ambient com les radiacions, línies d’alta tensió, contaminació 
de l’aire, etc.

Ana Menéndez (sobre el Pla de Barris): Hem detectat el 
problema que exposeu, passa a tos els barris. Intentem incidir 
en què no es desviïn recursos dels Plans de Barris als PAM 
o PAD. Hi ha una reunió ja acordada i recursos del conveni 
urbanístic per poder fer un bon seguiment.

En no haver més paraules, es passa a la votació del Pla de 
Treball. En aquest moment hi ha 41 associacions amb un total 
de 58 vots. El resultat és:

EL PLA DE TREBALL S’APROVA PER 58 VOTS A FAVOR 
CAP VOT EN CONTRA, CAP ABSTENCIÓ

INFORME ECONÒMIC
A la taula, el tresorer Joan Bordetas explica l’informe 

econòmic de l’any 2017.

Com sabeu, a l’assemblea anterior es va fer una previsió 
per incrementar el serveis de la Favb amb l’objectiu de poder 
millorar-ne l’eficiència.

Els ingressos, però, s’han reduït de forma imprevista per-
què no s’ha pogut cobrar una subvenció important de la Ge-
neralitat. Per aquest motiu la Junta ha hagut de treballar en 
dos sentits: reduir la despesa i buscar ingressos per altres vies.

Com a millores, s’ha canviat el programa de comptabilitat i 
s’ha començat a implementar un programa informàtic (CRM) 
per unificar totes les gestions i dades, tant les relacionades 
amb les AV com amb les administracions. Quant al local, s’ha 
senyalitzat per a una bona evacuació i s’han pres mesures per 
millorar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. 
També s’han unificat les instal·lacions elèctriques per abaixar 
les despeses. Hem aconseguit una subvenció de l’Ajuntament 
per fer aquestes millores.



S’han reduït despeses editant un número menys de la re-
vista Carrer, fent inversions més modestes de les que es pen-
saven fer i per la baixa de llarga durada d’una treballadora. 
Tot i la pèrdua de la subvenció de la Generalitat, s’ha aconse-
guit reduir dèficit.

S’obre torn de paraules:

Ciutat Meridiana: L’impacte de la pèrdua de la subvenció 
de la Generalitat (que cobria les despeses dels projectes BEC 
i Carrer) pot esdevenir una situació crítica per a la Favb. No 
es cobreix la despesa estructural de sous i projectes. S’està 
disminuint el capital propi i aquest recursos s’acabaran. Re-
comanem fer una previsió de tresoreria a curt i mig termini i 
de les despeses previstes.

Joan Bordetas: La història de la Favb sempre ha tingut 
daltabaixos econòmics. Els projectes els intentem finançar 
amb els recursos propis de la Favb i no depenent exclusiva-
ment de subvencions directes. No ens penedim de les inver-
sions que s’han fet, calia posar al dia la infraestructura. També 
estem estudiant la sol·licitud d’ajudes a l’Àrea Metropolitana 
i la Diputació, ara tenim un suport administratiu per fer-ho.

Reconeixem que degut a la falta de liquiditat d’aquests 
anys s’ha hagut de fer un sobreesforç molt important, estal-
viant davant la falta d’ingressos. Però tenim controlat el dè-
ficit.

Es passa a votar,

L’INFORME ECONÒMIC 2017 QUEDA APROVAT PER 1 
VOT EN CONTRA I 56 VOTS A FAVOR

Joan Bordetas explica el pressupost del 2018:

En l’apartat d’ingressos no consten subvencions que s’han 
demanat perquè estem pendents de saber si ens les concedi-
ran, com les de l’IRPF, la de l’Obra Social de la Caixa per al 
BEC o una per a quatre anys que demanem conjuntament amb 
el CAB: si es cobren, són més ingressos que ara no podem fer 
constar. Per això us presentem uns números amb dèficit.

Per aquest motiu, el control de la despesa no es redueix. La 
baixa de llarga durada d’una treballadora s’ha cobert en part 
amb contractes específics per a serveis concrets.

Ciutat Meridiana: Insistim que la Favb s’està endeutant 
d’una manera massa important. Ja va passar en èpoques an-
teriors per motius externs (retallades de les subvencions de 
l’Ajuntament i la Generalitat) i la Favb va haver d’ajustar el 
seu pressupost. Tant la junta com el treballadors es van im-
plicar molt en aquella època i es va aconseguir tirar endavant 
tant l’estructura com els serveis a les associacions. S’han de 
revisar els números perquè no acaben de quadrar. Una part del 
treball s’ha externalitzat: no veiem correcte que s’externalitzi 
una feina interna com la de l’administració de la Favb.

El Besòs: No estem d’acord que es dediquin tants recursos 
a serveis externs, s’haurien de reduir o fer un contracte even-
tual de 6 mesos per cobrir la baixa.

Casc Antic: No entenem que la Favb hagi d’assumir l’arran-
jament d’un local de l’Ajuntament de 25 anys d’antiguitat, ho 
hauria de fer l’Ajuntament o donar una subvenció directa.

Andrés Naya: S’ha de dir que la nova Junta ha donat un 
impuls important a la comunicació. La despesa que consta 
no correspon només a la revista Carrer, sinó a un Pla de Co-
municació que està repercutint d’una manera positiva en la 
presència pública de la Favb. Per altra banda, els comptes no 
donen una imatge real del treball a la Favb: s’hauria de fer 
constar i posar en valor l’immens treball que s’aporta de ma-
nera voluntària. Vull agrair a la junta que consideri la Favb 
com un tot, també els projectes com Carrer. Em sorprèn que 
l’anterior tresorera de la Favb, en nom d’una associació, faci 
intervencions en contra del treball actual de la junta. Des del 
meu punt de vista el treball que s’està fent en l’actualitat és 
enorme i té un alt grau de seriositat, cosa que repercuteix en 
el bon funcionament de la Favb.

Joan Bordetas: Ara per ara estem al 50% de plantilla 
d’administració. No estem subcontractant, estem resolent un 
problema puntual, és un reforç. Tot i que l’Ajuntament acabi 
pagant l’adequació del local, nosaltres ho hem de fer ja, estem 
obligats per la llei de riscos laborals. No som una empresa: 
estem per fomentar l’associacionisme, per donar suport a les 
AV, i ho hem de fer. No ens podem limitar únicament a com-
plir amb una infraestructura interna, hem de sortir fora i do-
nar suport als federats. Vigilaré la tresoreria, tingueu-me una 
mica de confiança.

Es passa a votar el pressupost del 2018,

     EL PRESSUPOST 2018 S’APROVA PER 1 VOT EN CON-
TRA I 56 VOTS A FAVOR

AV CENSORES DE COMPTES
En Joan Bordetas demana AV voluntàries per verificar 

els comptes de l’any vinent. S’ofereixen Sant Martí de Pro-
vençals i Amics del Passeig Sant Joan.

Com ja van demanar a l’anterior assemblea, l’AV Congrés 
Indians acollirà la propera assemblea de la Favb.

ALTES I BAIXES D’ASSOCIACIONS
Volen federar-se les AV i Amics del passeig de Sant Joan, 

la Verneda Via Trajana, Plataforma Can Baró i l’Associació 
Cultural i Social Bac de Roda. Totes són presents a l’assem-
blea. Els presidents/es respectius fan la presentació i expli-
quen l’actualitat de les problemàtiques del barri.

Horta: No entenen que es federi una plataforma que no 
és una associació de veïns. Les plataformes es formen per un 
interès concret i es desfan quan aquest es resol.

Albert Recio: Quan presentem aquí les entitats que es 
volen federar hem fet un estudi previ perquè compleixin els 
requisits. L’AV de Can Baró ha tancat i la plataforma agafarà 
també els temes generals del barri.

Joan Maragall del Guinardó: Corroboren que la Favb va 
informar a través d’una carta que la Plataforma volia entrar a 
la Federació. Els donen la benvinguda i els conviden a col·la-
borar en el projecte dels Tres Turons que porten treballant des 
de l’any 2010.



S’APROVA LA INCORPORACIÓ DE LES 4 AV A LA FEDE-
RACIÓ

La presidenta pren la paraula per presentar les propostes de 
resolucions i sotmetre-les a votació.

RESOLUCIONS
Proposta de resolució presentada per la Junta de la Favb 

“Davant la situació de Catalunya”.

S’aprova amb 2 abstencions

Proposta de resolució presentada per la Junta de la Favb 
“Defensem el dret a la multiconsulta. Per la municipalització 
de la gestió de l’aigua”

S’aprova

Proposta de resolució de la Comissió de Sanitat de la Favb 
“Consells de Salut”

S’aprova

Proposta de resolució presentada per l’AV de Montbau 
“Los movimentos vecinales y la participación ciutadana”

Pep Miro (Casc Antic): Amb tot el respecte per aquest 
escrit, aquest tema dóna per a una altra assemblea, perquè 
és molt general. En tot cas, s’hauria d’escurçar i concretar el 
punts que interessen, que són dos o tres. Però estem d’acord 
amb la majoria de coses que planteja.

S’aprova amb 7 abstencions

Proposta de resolució presentada per AV del Besòs i AV 
del barri Maresme amb el suport de la Coordinadora AireNet 
“Aire Net”

S’aprova

Proposta de resolució presentada per l’AV de les Corts 
“Emissions electromagnètiques: per un entorn saludable cal 
considerar el camps electromagnètics”

S’aprova amb 3 abstencions

Proposta de resolució presentada per l’AV Maresme “Per 
la regulació de gasolineres a Barcelona”

S’aprova amb 2 vots en contra i 5 abstencions

DEBAT AMB L’ALCALDESSA DE
BARCELONA

La taula està formada per Joan Balañach (moderador), Ada 
Colau (alcaldessa) i Janet Sanz (quarta tinent d’alcaldia).

Com a informació, fer constar que el dia 28 (data de ter-
mini donat a les AV per presentar preguntes) s’havien recollit 
12, i avui hem passat a més de 30. Per tant, es demana capaci-
tat de síntesi. La dinàmica serà agrupar les intervencions per 
temàtiques.

EQUIPAMENTS

Preguntes

1- El Besòs: La reforma del cinema Pere IV no agrada al 
barri, ja que una part de l’edifici serà per a treballadors de 
l’administració mentre que ni al Besòs ni al Maresme no hi ha 
cap escola bressol.

2- Clot-Camp de l’Arpa: A vegades el desenvolupament 
dels equipaments porta molt de temps i els acords que s’ha-
vien firmat potser s’han de canviar, per millorar-los: ¿Consi-
dereu que s’ha de fer sempre amb el consens de les entitats 
firmants de l’acord?

3- Maresme: El barri se sent desatès. Els acords firmats 
amb altres governs no s’han complert i tenim paralitzats equi-
paments, com els habitatges tutelats per a gent gran.

4- La Pau: Els barris de la Pau i la Verneda fa 20 anys que 
demanen una residència per a la gent gran. Quan ja estava 
aprovada, va desaparèixer dels plans. Al Pla de Barris hi ha 
solars, públics i privats, que es podrien aprofitar. Mentrestant, 
el barri demana un centre de dia a l’edifici del CAP.

5- Taxonera: Volen saber el calendari de continuació i el 
pressupost per a la cobertura de la Ronda de Dalt després dels 
15 milions gastats. El barri necessita una escola bressol, un 
projecte que fa més de 10 anys que s’està estudiant: hi ha 
espai per fer-la.

6- Prosperitat: L’any 2007 l’Ajuntament va signar un 
conveni amb Telefònica, que es va vendre com un gran avenç 
per a la ciutat, mitjançant el qual, a canvi de la requalificació 
del sòl de la seu de l’avinguda Roma els edificis obsolets a 
9 barris de la ciutat es podrien convertir en equipaments. 12 
anys després,

Telefónica té tot el que volia i els barris cap equipament 
dels compromesos (el conveni tenia una vigència de 10 anys). 
¿Hem perdut la possibilitat de fer-lo complir? ¿L’Ajuntament 
està fent alguna cosa?

Respostes de l’alcaldessa

1- Sobre la reforma de Pere IV, amb el Pla de Barris s’està 
posant la mirada en el Besòs i el Maresme. S’estan fent coses 
quan feia temps que no es feia res. Es treballa amb les associa-
cions veïnals i el conjunt del teixit social. És en aquest context 
de debat ampli que s’ha tractat aquest edifici nou, que servirà 
en part per reubicar oficines l’Ajuntament, però no només. 
Està pensat per a una doble funció, amb sales polivalents per-
què siguin utilitzades per a activitats culturals i veïnals, en 
horari fixe i regular.

2- Totalment d’acord que els acords estan per complir-los 
i les modificacions han de fer-se amb el consens de les parts 
firmants. Però també pot passar que siguin equipaments que 
depenguin de la Generalitat o de l’Estat, llavors no tot està en 
mans de l’Ajuntament.

3- Em sap greu aquesta percepció de “desatenció”. Insis-
teixo que la mirada de l’Ajuntament ha canviat cap a zones 
no cèntriques, no turístiques, zones que la mateixa Favb 
anomenava “la ciutat oblidada”. Hi havia un deute històric 



que estem canviant. Sobre els habitatges tutelats en concret, 
s’hauria de preguntar.

4- Falten residències per a gent gran a la Pau i a tot Barce-
lona. L’Ajuntament pot ajudar buscant solars, però els equi-
paments depenen de la Generalitat, i portem mesos sense go-
vern [aplicació de l’article 155]. Hi ha un llistat llarguíssim 
de temes pendents que reprendrem quan torni la normalitat 
institucional.

5- S’ha parlat molt de la Ronda de Dalt, però és en aquest 
mandat que s’ha començat a cobrir. Anirem fent a mesura que 
es pugui avançar. Fixem el calendari del projecte i els pressu-
postos, però s’han d’aprovar i estem en l’últim any de man-
dat. El consistori és molt plural i és molt difícil la negociació. 
Els partits estan pensant més en desgastar el govern que en 
fer acords al plenari. Pensen més en les eleccions municipals 
que en la ciutat, la realitat és aquesta. Tot el nostre suport i 
prioritat a les escoles bressol, però exigim a les altres admi-
nistracions que també aportin. La Generalitat ens deu més de 
40 milions.

6- L’incompliment del conveni de Telefónica és totalment 
inacceptable. És una estafa i un frau a la ciutat, més quan es 
tracta d’una empresa que té grans beneficis. No s’ha de donar 
per perdut i l’Ajuntament ha de pressionar.

HABITATGE

Preguntes

1. Poblenou: S’està fent la revisió del 22@ amb la parti-
cipació de tot el veïnat: demanem a l’Ajuntament que faci un 
esforç especial perquè es doni prioritat a l’habitatge públic.

2. Montbau: Les ajudes a la rehabilitació dels habitatges 
acaben beneficiant els barris benestants, ja que només es do-
nen si els habitatges es troben “en el seu estat original”, cosa 
que implica inversions que els barris deprimits no poden fer.

3. Gràcia: A alguns barris no ha arribat mai cap actuació 
d’habitatge social, i quan estan patint un procés d’elitització 
és especialment necessari compensar aquest deute, encara que 
només sigui amb alguna actuació simbòlica. La Vila de Grà-
cia és un d’aquest barris: què fem?, què feu?

4. Favb: Com l’Ajuntament bé sap, la Favb té un conveni 
que està funcionant des de fa 20 anys per a la construcció 
d’habitatge assequible. Dels 300 habitatges previstos només 
s’han construït 39. Reclamem la vigència i validesa del con-
veni en els termes que es va firmar, ja que alguns acords s’han 
vist qüestionats. Davant la necessitat urgent, poden conviure 
diversos models de construcció d’habitatge públic.

5. Som barri (Vallcarca): La gentrificació està pressio-
nant molt fort els barris del centre i ja arriba als que eren 
perifèrics. A Vallcarca, pisos que costaven 400€ o 500€ ara 
estan a 800€ en dos anys de diferència. Veient que fa poc va 
haver-hi el cens de pisos buits d’alguns barris de Barcelona i 
que el tribunal a aixecat la llei d’habitatge per a persones en 
risc d’exclusió social, ¿us plantegeu l’expropiació de pisos 
de grans tenedors que no s’estan fent servir? A Barcelona 
només hi ha un 1,6% d’habitatge de protecció oficial, 1,3% 
al districte de Gràcia. Si ho comparem amb ciutats com 

Amsterdam o Nova York, on tenen del 20 al 40%, és una 
misèria. S’ha de tirar endavant la proposta de la Favb i la 
PAH perquè dels edificis de nova construcció, un 30% hagin 
de ser de protecció.

6. Centre Social de Sants: Dues preguntes que estan rela-
cionades, una ja s’ha fet, sobre l’escassetat de parc d’habitat-
ge públic a tots els barris. La segona és que l’Ajuntament ha 
de tenir una resposta per a casos concrets, com els problemes 
dels veïns del Camí de la Cadena a Sants, on viuen famílies 
que no tenen drets urbanístics.

Respostes de l’alcaldessa

1. Fer habitatge públic al Poblenou clar que sí, i es neces-
sita a tots el barris de Barcelona, per no crear guetos. Com 
sabeu millor que jo, partim d’un dèficit històric i ens hem 
trobat amb un parc d’un 1% quan altres ciutats europees te-
nen entre un 15 i un 20%. Això no es canvia en un mandat. 
Hem canviat la tendència i hem multiplicat per quatre la in-
versió en habitatge. Al final d’aquest mandat hi haurà 66 
promocions d’habitatge en curs, és cert que no totes finalit-
zades. Això vol dir un canvi total de paradigma, i ho estem 
fent pràcticament sols (la Generalitat està fent 5 promocions 
a tot Catalunya). Per cada 100€ que inverteix l’Ajuntament 
de Barcelona en polítiques d’habitatge, la Generalitat inver-
teix 23 i l’Estat, 10, quan els pressupostos són inversament 
proporcionals.

2. En les ajudes a la rehabilitació estem treballant també 
amb convenis, no només amb convocatòries generals. Hi ha 
percentatges d’ajudes (no ha de ser necessàriament el 0 o el 
100%). Proposaria a la gent de Montbau fer una sessió amb 
l’equip de rehabilitació, portem tot un programa a l’eix Besòs 
que va en aquesta direcció, en especial amb les finques d’alta 
complexitat i vulnerabilitat.

3. Sobre Gràcia, coincidim en el plantejament. Hi estem 
actuant buscant espai per a algun tipus de promoció.

4. Quant a la construcció d’habitatge amb dret a superfície, 
entenc que la Favb reclami el compliment d’un conveni his-
tòric, però tenim uns criteris generals que s’han pres davant 
d’una necessitat extrema com és l’habitatge, prioritzant el llo-
guer social i les noves formes de cooperativisme. No podem 
perdre sòl públic com ja es va perdre en el passat.

5. (Janet Sanz). Estem treballant a fons el tema de l’ha-
bitatge del lloguer, fins i tot per poder incidir en el mercat 
privat. No només reclamant regulació a nivell estatal, sinó a 
través de la negociació concreta. Donem suport a la proposta 
del 30% i en poques setmanes ens reunirem amb els promo-
tors de la iniciativa per explicar els avenços.

6. Amb el tema del Camí de la Cadena estem totalment 
d’acord, i la regidora de Sants és totalment contundent quan 
ens explica la problemàtica i està indignada amb la situació. 
Hi ha burocràcies que escapen al nostre control, per això hem 
de vigilar i fer les coses bé perquè si no podem prevaricar. 
Sabem que hi ha una lentitud exasperant en moltes d’aquests 
situacions urbanístiques i estem d’acord que s’han de buscar 
solucions.



MOBILITAT

Preguntes

1. Sant Martí de Provençals: Volem saber si podem tenir 
una resposta concreta sobre si el projecte de l’estació de la Sa-
grera contempla la connexió de la línia 4 del Metro. En altres 
temes s’ha arribat a acords amb la Generalitat. Ho incorpora-
reu al programa de govern?

2. Horta: Portem molts anys lluitant per l’accessibilitat al 
transport (supressió de barreres arquitectòniques, ascensors 
o escales mecàniques per als barris amb pendent, etc.). La 
pregunta és si es contempla la prolongació dels horaris com 
a mínim fins al tancament del Metro, ja que ara les escales i 
ascensors tanquen el servei a les 22h.

3. Font de la Guatlla Magòria: Demanem un inventari 
de totes les estacions de Metro que no estan adaptades (sense 
ascensor ni escales mecàniques), per tenir una base per poder 
treballar-ne durant el proper mandat. Hi ha molta necessitat: 
gent gran, persones amb mobilitat reduïda, mares amb criatu-
res petites...

4. Som Meridiana: Som més de 25 associacions veïnals i 
entitats que estem implicades en la transformació de la Meri-
diana. Volem fer una pregunta genèrica però important: ¿Com 
garantireu que es porti a terme el projecte de Meridiana en la 
seva totalitat? Volem que entri al Pla de Mobilitat 2019-2024: 
el compromís està firmat per tots els partits. Des de la Favb i 
el moviment veïnal ens mobilitzarem i sortirem al carrer totes 
les vegades que faci falta perquè es compleixi.

5. La Palmera Centre: Malgrat l’acord a què es va arri-
bar amb TMB, la freqüència de pas dels autobusos 136 i V31 
s’està incomplint sistemàticament des del primer dia. Per tant, 
no podem admetre que es suprimeixi el 33, que agafa molta 
gent per anar a la Universitat o per desplaçar-se a la Diagonal 
i la zona alta.

Respostes de l’alcaldessa:

1- Estem d’acord que la connexió de la L4 és absolutament 
prioritària, però com sabeu, en aquest tema depenem de la 
Generalitat. Està parlat i hi ha acord: malauradament, tenim el 
govern suspès i intervingut. Primer cal tenir govern, després 
dotar de finançament el projecte, i posar-s’hi.

2- Sobre els horaris d’escales i ascensors, té molt sentit el 
que comenteu que hauria d’haver continuïtat amb el Metro: 
s’ha de mirar.

3- Barcelona és una de les ciutats amb el transport públic 
més accessible. Veritat que queda molt per fer. Hi ha acord 
amb la Generalitat per anar prioritzant:
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Maragall o el Guinardó són algunes de les que s’aniran fent 
aquests mesos. Això no s’atura i es va avançant a mesura que 
hi ha finançament.

4- Sobre la Meridiana, estem d’acord en el model i el com-
promís, i ara comencem amb un primer tram que és el via-
ble i es pot realitzar ara. Malauradament, la Meridiana és una 
autopista que entra a la nostra ciutat. Si haguéssim fet una 

intervenció forta com es pensava fer en un primer moment 
(perquè la voluntat la tenim tota), només hauríem desplaçat 
el problema del trànsit cap a altres barris. Hem de resoldre el 
tema de mobilitat general, disminuir els cotxes que entren a la 
ciutat i reforçar el transport públic per poder fer la intervenció 
tal i com està acordada i planificada, treballant amb la Gene-
ralitat i l’Àrea Metropolitana.

Janet Sanz respon el tema d’autobusos:

5- Hem de tenir clar el mapa global per garantir que l’au-
tobús de superfície sigui el mitjà de transport més utilitzat 
i eficient. I l’anem refent depenent de les casuístiques dels 
diferents barris. L’objectiu principal ha sigut mantenir i prio-
ritzar les connexions bàsiques (centres de salut, etc.); també 
hem mantingut el 136, que era una reivindicació directa de la 
Palmera Centre. Per reduir els temps de trajecte i freqüències 
necessitem més autobusos, i són molts els barris que tenen 
necessitats. Totes les administracions s’han de posar les piles 
perquè hem estat molts anys sense inversió. Estem fent com-
pra d’autobusos com no s’havia fet mai, però ja no podem 
licitar més fins a l’any que ve. Amb tot, seguirem el tema des 
de l’equip de mobilitat.

URBANISME

Preguntes

1- Sagrada Família: Durant tots aquests anys s’han fet 
obres al temple de la Sagrada Família sense cap tipus de per-
mís urbanístic. Ja que sembla que des de l’Ajuntament se’ls 
hi està demanant, volem saber com està el tema per poder in-
formar el veïnat. Per aconseguir la llicència han de presentar 
uns projectes, un pla de viabilitat, etc. No estem informats de 
la situació actual. Si hi ha converses entre el temple i l’Ajun-
tament, la ciutadania vol saber-ne el contingut.

2- Sarrià: Un prec: volem passar de ser el barri on “quasi” 
arriba la línia de metro, “quasi” arriba la biblioteca, “quasi” 
s’arregla el parc de l’Oreneta, “quasi” s’arregla el carrer Ma-
jor, al barri en què quan acabi el mandat siguin realitat els 
projectes que portem tres anys treballant.

Respon Janet Sanz:

1- Certament era una anomalia històrica. Vam dir al temple 
que per poder continuar les obres necessitaven la llicència i 
adequar-se a la legalitat. Estem treballant en un Pla Especial 
que tindrem tancat en els propers mesos. Per aconseguir-ho 
necessitem també l’acord amb els grups de l’oposició. També 
estem treballant en l’àmbit de la seguretat al voltant de l’am-
pliació del temple, i en el tema de les afectacions.
SANITAT

Preguntes

1- Vocalia de Sanitat Favb: Tots sabem que hi ha molts 
interessos a nivell mundial de les empreses per treure bene-
ficis de les necessitats bàsiques de la població. També sabem 
que els serveis sanitaris depenen del Govern de la Genera-
litat. A la ciutat de Barcelona, però, hi ha un ens que és el 
Consorci de Salut, amb la participació del 60% de la Gene-
ralitat i el 40% de l’Ajuntament. Reconeixem que des que 
esteu al govern de la ciutat participeu molt activament en el 



Consorci, que han millorat moltes coses, però creiem que és 
necessària una política més activa respecte la desprivatitza-
ció dels serveis. Ens referim a que quan finalitzin contractes 
amb les empreses es busquin alternatives públiques, com ja 
s’ha fet en alguns casos. Considerem com a objectiu prioritari 
desprivatitzar els serveis sanitaris de les residències assistides 
i la rehabilitació, tant als centres com a l’atenció a domici-
li i el PADES, que haurien de ser responsabilitat del centres 
de primària corresponent. Els Consells de Salut, que teòrica-
ment són òrgans de participació dels veïns i veïnes, haurien 
de servir perquè les administracions rendissin comptes i ex-
pliquessin la situació real del serveis del districte, amb dades 
que facilitin la participació. Per tant, ¿seria possible un major 
compromís municipal en la desprivatització del serveis sani-
taris de Barcelona, i un increment dels serveis de proximitat 
adequats a les necessitats reals de la població? ¿I facilitar una 
veritable participació del veïns i veïnes en el centres sanitaris? 
Un compromís semblant al que s’ha produït a València amb 
la desprivatització d’un primer hospital i centres de primària, 
i ara pròximament d’un proper. Encara que sabem que no 
depèn de l’Ajuntament, aquest pot pressionar.

Respon l’alcaldessa

1- És un tema que correspon en gran part a la Generalitat, 
però el compromís de l’Ajuntament és total. La comissionada 
de salut Gemma Tarafa ha deixat clar al Consorci quina és 
la nostra orientació. De fet, encara que no sigui competència 
nostra, des del primer dia s’ha pressionat en el pacte d’equipa-
ments, per prioritzar l’Atenció Primària o entomar el proble-
ma del finançament. S’han fet coses, hem recuperat la gestió 
del centre Fòrum, l’atenció continuada a les nits i festius, tam-
bé es van aturar les derivacions a l’Hospital del Sagrat Cor i 
ara s’està treballant en el tema de rehabilitació ambulatòria i 
domiciliària. Hem de treballar conjuntament per millorar els 
consells de participació perquè siguin més efectius. La comis-
sionada ha fet un esforç per portar la salut als barris, impulsar 
taules de proximitat i reforçar plans de salut, amb la idea de 
reforçar la prevenció i la proximitat: amb aquests dos eixos 
seguirem treballant.
COMERÇ

Preguntes

1- Congrés Indians: Congrés Indians és un barri petit al 
districte de Sant Andreu, però sempre ha tingut molta vida, ha 
sigut un barri-poble. En els darrers anys això està canviant, 
i un dels motius és la desaparició del comerç de proximitat. 
Tot i que s’ha activat un Pla de Comerç amb el districte i la 
unió de botiguers, no és suficient. Demanem un pla d’usos 
que reactivi el petit comerç i permeti recuperar els baixos dels 
edificis, dels quals estan marxant les botigues perquè no com-
pleixen requisits urbanístics.
TURISME

Preguntes

Favb: Al 2017 ens van visitar més de 30 milions de per-
sones, i els indicadors per a aquest any superen aquesta quan-
titat. En paral·lel, obrim dues terminals de creuers i ampliem 
400 places amb un hotel a la Marina de la Zona Franca. La 
pregunta és: Des d’una política de creixement com la que 
sembla que s’està produint, ¿com es pot compatibilitzar el 

que diu el Pla Estratègic de Turisme, que el que vol és equili-
brar el turisme amb la vida quotidiana de les persones? Si en 
aquest moment ja estem patint una densificació important en 
certs barris, ¿com s’evitarà si anem incrementant el nombre 
de visitants?
ESPAI PÚBLIC

Preguntes

Favb: La taxa municipal per col·locar terrasses a l’espai 
públic és d’un 0,50% de mitjana, cosa que nosaltres denun-
ciem com una subvenció encoberta. Entenem que és una con-
tradicció, ja que es tracta d’una activitat econòmica privada, 
que genera conflictes de convivència, conflictes d’ús de l’es-
pai públic i, com a segona conseqüència, genera i impulsa 
l’especulació immobiliària.
DONES

Favb: Fa unes setmanes ens va alegrar el tancament d’un 
conegut prostíbul de la ciutat. Sembla que la causa ha estat un 
conflicte entre propietaris i no pas la situació de les dones, que 
literalment constitueixen la matèria prima d’aquesta indústria 
de l’oci. Pocs dies abans, un impactant programa posava de 
manifest la crueltat i el sofriment que s’amaguen darrere els 
neons d’aquests clubs i difuminava la frontera, tants cops evo-
cada pels advocats d’aquest negoci, entre prostíbul, prostitu-
ció lliure i prostitució forçada.

Aquest últim 8 de març va tenir lloc una històrica vaga 
feminista que marcarà sense dubte un abans i un després en 
la lluita per la igualtat. Tanmateix, milers de noies i dones en 
situació de prostitució no van poder fer sentir la seva veu. 
¿Qui les defensa de les violències i humiliacions quotidianes 
que pateixen?

Mireu totes aquestes targetes del nostre barri que es distri-
bueixen amb imatges de dones joves com a mercaderia sexual 
han esdevingut una atracció major de la nostra ciutat en fires i 
congressos, però sabem quina realitat hi ha al darrera? Volem 
saber-ho?

Respostes de l’alcaldessa

Comerç (Congrés-Indians): Estem d’acord que el comerç 
de proximitat dona vida als barris, és un element de seguretat, 
realitza una funció social i realment és un signe d’identitat de 
la ciutat. Estem d’acord en donar plans d’impuls i en treballar 
en la proposta del Pla d’Usos. De fet, s’està fent una cosa pio-
nera que ja ha començat a Ciutat Vella i Nou Barris amb el Pla 
de Barris, i és promoure el comerç de proximitat en els baixos 
dels habitatges de protecció oficial. Si funciona, es promourà 
a altres barris.

Turisme: Sobre la tendència al creixement, nosaltres ens 
hi vam posar gràcies a l’impuls veïnal que demanava regular 
un tema on fins ara hi havia un desordre absolut. Evident-
ment, encara queda molt per fer. El PEUAT ha estat un punt 
d’inflexió: som referents per a altres ciutats europees amb el 
pla d’ordenació dels allotjaments turístics, s’han augmentat 
les inspeccions, hem abordat el tema dels pisos turístics il·le-
gals, s’han posat multes a plataformes digitals il·legals anun-
ciants... Que hem posat ordre està clar. En el tema dels creu-
ers, entenem que queda molt per treballar. L’acord que hem 
fet amb el Port no es per créixer sinó per introduir la idea de 



límit, (abans no es parlava mai de límits) i introduir els criteris 
ambientals de la mà del moviment veïnal, de les entitats, de 
la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, perquè es un tema que 
preocupa a tota la ciutat.

Espai públic: Estem d’acord que la taxa actual sobre les 
terrasses no es correspon amb l’activitat econòmica i el lucre 
que genera el sector. Hi havia l’acord previ de fer una orde-
nança de terrasses heretat del mandat anterior, que al nostre 
parer ha resultat un problema per a la ciutat. Estem treballant 
per revisar-la però té a veure amb la fiscalitat i ha de passar 
pel Plenari i treballar-se amb els altres grups municipals, per-
què hi ha punts de vista diferents.

Dones: Estem d’acord en el tema de combatre la tracta, 
tothom va veure el programa colpidor del Jordi Évole. El 
mercadeig amb les dones és una dinàmica global i produeix 
gravíssimes situacions d’esclavatge i de vulneració dels drets 
humans a nivell mundial, fent un negoci escandalós que lucra 
només uns pocs i que evidentment hem de combatre. Encara 
que hi ha moltes coses que se’ns escapen al control, el que sí 
s’ha fet en aquest mandat, i és pioner, és una Taula contra la 
Tracta, i està començant a donar resultats. Hi està tothom que 
treballa el tema: serveis de l’Ajuntament, districtes, educa-
dors de carrer, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policia 
Nacional, jutges, Fiscalia... En les properes setmanes es pre-
sentarà un informe on es presentaran el primers resultats del 
treball d’aquest any.
MOBILITAT

Montbau: En tres anys la restricció del trànsit per als vehi-
cles contaminants deixarà fora de circulació o amb dificultats 
de mobilitat 100.000 vehicles, i qui té cotxes antics són els 
veïns amb menys capacitat econòmica. A tots els barris obrers 
falta aparcament i no es construirà; també falten punts de con-
nexió per als vehicles elèctrics. Com se solucionarà?

La Taxonera: Barcelona en Comú va dir quan es va pre-
sentar que refaria i acabaria l’estació de la Taxonera (sorti-
da carrer Arenys). No només no s’ha fet sinó que les escales 
provisionals no estan adaptades i no les poden fer servir les 
persones amb problemes de mobilitat. Quan se solucionarà 
el tema?

Park Güell-la Salut-Sanllehy: La Salut és un barri que no 
té comerç de proximitat, no té res de proximitat, és com un 
Poble Espanyol. És impossible que hi hagi vida de barri per-
què no hi ha cap centre social. El Pla Estratègic del Park Güell 
afecta dos carrerons i no contempla la mobilitat del barri, la 
seva orografia. Un 90% de la circulació que tenim són taxis 
i és gairebé impossible creuar-lo caminant. Volem baixos de 
protecció oficial per al comerç i no més botigues de souvenirs. 
Demanem un replantejament total: volem donar una volta al 
barri i no sabem amb qui ho hem d’afrontar. L’altre tema és 
també de la Generalitat, sobre la finalització del part central 
de la línia 9 del metro. Queden 4 quilòmetres i fa 12 anys que 
aquesta línia hauria d’estar acabada.
SERVEIS SOCIALS

Favb: Volem posar l’atenció en els ciutadans de Barcelona 
que viuen en residències assistides per a la gent gran. A la ciu-
tat hi ha un total de 247 residències on hi viuen fins a 13.051 
persones (dades del Consorci de Salut del 2018). La majoria 

de centres són gestionats per empreses privades que tenen una 
enorme variabilitat de tarifes per al grau 3 de dependència, 
amb l’impacte que això implica en el tracte i serveis que do-
nen. A la pràctica la majoria de les empreses prioritzen la ren-
dibilitat econòmica i el repartiment de dividends entre el seus 
accionistes en detriment de la qualitat i el benestar social. Són 
nombroses les queixes de familiars que ens arriben a la Favb: 
manca de personal, incidències amb la seguretat, qualitat 
d’atenció a les persones residents, baixa qualitat del menjar, 
minsos programes de rehabilitació i de manteniment de les 
infraestructures, provocant un detriment de les condicions de 
vida tant de les persones que hi viuen com dels professionals 
que hi treballen. Pensem que l’ens que hauria d’entomar les 
competències de control i supervisió, que hauria d’afavorir la 
situació ciutadana respecte aquests tipus de serveis, és el Con-
sorci de Serveis Socials de la ciutat de Barcelona, participat 
en un 60% Generalitat i 40% Ajuntament, i vetllar pels drets 
dels ciutadans que viuen a les residències.

Respostes d’Ada Colau i Janet Sanz

Montbau (Janet Sanz): La contaminació és un problema 
de primer ordre perquè provoca morts. Totes les grans ciutats 
del món hi estan treballant. Els vehicles que no tinguin un 
motor adequat no podran circular: des del 2017 la restricció 
es fa quan hi ha episodis de contaminació, però a partir de 
2020 serà permanent de dilluns i divendres fins a les tres de la 
tarda. Sabem que la gent no pot canviar el vehicle d’un dia per 
l’altre, però el que s’ha de canviar és la mentalitat. Tenim una 
cultura de la propietat que haurà d’evolucionar cap a altres 
models més basats en l’ús, com el carsharing, etc.

Taxonera: El metro de la Taxonera ha topat amb un pro-
blema urbanístic legal (no es troba la propietat) i fins que no 
estigui resolt no es podrà fer la parada definitiva. Tenim tota 
la voluntat de solucionar-lo.

[Intervé la Taxonera: Hi ha un propietari que no va deixar 
hereus i l’Ajuntament ho sap perquè no paguen l’IBI. Estem 
molt enfadats, l’altre govern ja va dir el mateix, han passat 10 
anys i no veiem voluntat política, penseu en les persones amb 
discapacitat: s’ha de fer alguna cosa].

Alcaldessa: Teniu raó, no pot ser que per un tema buro-
cràtic no es resolgui el tema, ho estudien els Serveis Jurídics.

Park Güell-La Salut-Sanllehi: Estem d’acord amb la 
proposta de replantejar el comerç a la zona i que no s’ha de 
pensar només en el parc sinó en tot el barri, que també pateix 
la pressió turística. En som conscients i estem fent una feina 
exhaustiva.

Residències: El tema s’ha parlat a Sant Jaume: sabem que 
s’han donat situacions realment crítiques i greus en algunes 
residències i estem d’acord en la importància de la cura de 
la nostra gent gran. L’Ajuntament necessita pressupost per 
poder assumir més competències. Mentrestant s’ha de fer un 
seguiment exhaustiu des del Consorci.
PATRIMONI

Dreta de l’Eixample: Plantegem un tema molt concret -i 
greu- sobre patrimoni que afecta els barris centrals de la ciu-
tat, com l’Eixample i Ciutat Vella, i també els nuclis històrics. 
L’any 1979 es va aprovar el catàleg d’edificis protegits i l’any 



1993 la llei de patrimoni, on s’establien les categories de béns 
d’interès nacional i d’interès cultural. Aquestes normatives 
entren en contradicció amb el Pla General Metropolità, que 
reconeix un sostre edificable que, en general, sempre està per 
sobre d’aquests edificis, cosa que ha provocat conflictes ur-
banístics. ¿Quina política de patrimoni pensa fer el consistori 
davant d’aquesta contradicció? No coneixem cap altra ciutat, 
ni d’Espanya, ni d’Europa, on es produeixi.

Janet Sanz: És un tema que ens preocupa moltíssim i que 
és fonamental resoldre per preservar el patrimoni d’una ciutat 
com Barcelona. Estem treballant en base a un llibre blanc que 
diferents experts ens han fet arribar i que ha de permetre una 
solució definitiva. De moment hem anat cas per cas, però cal 
una revisió global del PGM sobre aquesta qüestió. No només 
esperarem al PDU (Pla Director Urbanístic) que està en mar-
xa i que també ha de recollir moltes d’aquestes actuacions, 
sinó que volem impulsar una modificació de planejament. 
També implica abordar el usos dels edificis patrimonials i els 
recursos per poder mantenir els edificis per no deixar-ho tot 
en mans del mercat. Aquí s’hauran d’implicar totes les admi-
nistracions.

Horta: Semblava que l’Ajuntament estava preocupat pel 
tema de les terrasses, però no ha actuat per encarar el proble-
ma. El tema no és terrasses sí o no, sinó reconèixer el proble-
ma de convivència i el respecte a la salut. Els restauradors fan 
xantatge dient que hi depenen molts llocs de treball. I la salut 
dels veïns?

Camilo Ramos: Tenim la sensació que des de la ciutat no 
hi ha lideratge metropolità, o com a mínim no s’exerceix sufi-
cientment. L’actual Pla Estratègic Metropolità acaba el 2020: 
¿L’Ajuntament de Barcelona té clar quin paper ha de jugar en 
el nou PEM?

La Sagrera: Diferents temes: La numeració de les cases 
moltes vegades no es troba, i els nous blocs d’edificis no po-
sen rètol de carrer. Com es pensa solucionar? / ¿Quan tocarà 
reurbanitzar el tram de Molina a Mitre? Fa 18 anys que està 
pendent / ¿S’han revisat el contractes dels pisos protegits que 
l’Ajuntament de Trias va vendre a fons voltors? Sembla que 
els consorcis a vegades estan per eludir responsabilitats / Els 
nous carrils bici treuen cotxes del carrer, però aquests no des-
apareixen: en quin lloc es posaran aquests cotxes?

Sant Martí: ¿Quins mecanismes té l’Ajuntament per con-
trolar les obres que s’estan fent?

Hostafrancs: Fem una sol·licitud: Descentralitzar el telè-
fon de Serveis Socials i tornar als telèfons de cada centre de 
serveis perquè allà puguin agafar els encàrrecs per a les treba-
lladores/ors socials. Seria més àgil.

Front Marítim: ¿Quan s’acabarà el Passeig Marítim de 
Barcelona entre Bac de Roda i Josep Pla que dona servei a les 
platges de Nova Mar Bella, Mar Bella i Llevant?

Resposta de l’Alcaldessa

Sobre el tema de les terrasses, la nostra determinació és 

prioritzar el descans del veïns. Una mostra són les ordena-
cions singulars que hem proposat, com al carrer Blai del Po-
ble Sec, on hem intentat reduir horaris: però la justícia ens ho 
ha tombat. Per tant, cal fer una normativa general en què ens 
hem de posar d’acord en molts aspectes i amb molts actors: 
veïns, oposició, Gremi de Restauració... Cal un acord ampli 
de ciutat.

L’Àrea Metropolitana és una institució molt important com 
a gestora de serveis públics, mobilitat, residus, temes ambien-
tals, etc, però certament és dèbil políticament. La seva arqui-
tectura és una herència de la mala relació entre la Generalitat i 
l’Ajuntament en l’època de Pujol i Maragall. Evidentment cal 
actualitzar aquest pla estratègic rellançant la visió metropoli-
tana, perquè la ciutat ho és. Estem treballant en aquest sentit.

Fins ara no s’havien regulat les benzineres, i ho volem fer. 
Però evidentment si ja tenen llicència no se’ls li pot treure 
perquè han complert els requisits tècnics.

Heu dit que els consorcis serveixen per eludir responsabi-
litats [tema pisos protegits venuts a fons voltors]. En aquest 
cas diria el contrari, perquè l’habitatge és una competència de 
la Generalitat però l’Ajuntament ha volgut entrar al consorci 
precisament per assumir responsabilitats. Ara mateix estem 
suplint responsabilitats tant autonòmiques com estatals en 
aquest tema, que és prioritari per a Barcelona.

Respon Janet Sanz:

Es preguntava sobre la inspecció de les obres: és una tasca 
que es treballa conjuntament amb els districtes. Una de les 
prioritats que hem tingut des del començament ha estat dotar 
de més recursos tot el que és la vessant de la inspecció. A 
nivell de ciutat teníem 12 inspectors l’any 2015 per seguir 
totes les actuacions de ciutat, pisos turístics, etc. En dos anys 
hem sobrepassat els 100, però encara no tenim els recursos 
suficients.

El Passeig Marítim és un projecte molt important no només 
de ciutat, sinó de l’àmbit metropolità, perquè és la transfor-
mació definitiva de tot el front litoral de Barcelona. S’ha co-
mençat amb un projecte molt potent al Port Olímpic i estem 
treballant per trobar consens amb els veïns i els partits per 
tirar endavant un espai públic de primer ordre.

CLOENDA:
Acabat el torn de preguntes pren la paraula Ana Menén-

dez recordant que encara es poden fer aportacions al projecte 
“Mudances de protesta” i animant les associacions a acollir 
l’exposició dels 25 anys de la revista Carrer.

El president de l’AV Sant Martí de Provençals s’excusa 
amb l’alcaldessa per no haver pogut complir l’horari previst, 
convida tots els representants veïnals a conèixer el barri i 
agraeix l’assistència a l’assemblea.

L’assemblea conclou a les 19 hores.



RENOVACIÓ DE JUNTA

RÈGIM INTERN DE LA FAVB
Article 21è
1. Els càrrecs de la Junta seran escollits en l’Assemblea General, tindran una durada de quatre anys i 

només podran exercir el seu càrrec un màxim de vuit anys consecutius. Aquest requisit no serà d’apli-
cació a les vocalies. Si durant l’exercici s’hi incorpora un nou càrrec, aquest haurà de ser ratificat en la 
següent assemblea ordinària.

2. Per garantir el normal funcionament de la Junta i garantir la continuïtat d’aquesta, cada dos anys 
hi haurà eleccions, corresponent un any l’elecció del president, vicepresident segon, vicesecretari se-
gon i la meitat de la Junta, i en el següent període electoral al vicepresident primer, secretari, tresorer 
i la meitat dels vocals.

Enguany, segons el Règim Intern de la Favb, toca la renovació de la meitat dels càrrecs de la junta. Con-
cretament, la presidenta, vicepresident segon, vicesecretaria segona i la meitat dels vocals.

No s’ha rebut cap proposta de candidatura alternativa. L’actual junta proposa:

•	Presidència: Ana Menéndez (AV de La Satalia)

•	Vicepresidència segona: Camilo Ramos (AV Sant Andreu Nord-Tramuntana)

•	Vicesecretaria segona: Teresa Martínez (AV Horta)

•	Vocal: Sylviane Dahan (AV Esquerra de l’Eixample)

•	Vocal: Salvador Mañosas (AV La Palmera)

•	Vocal: Josep Ortiz (AV Can Peguera)

•	Vocal: Corina Albir (AV Sagrada Família)

Deixa la junta Sergi López-Grado (AV Dreta de l’Eixample)



MEMÒRIA 2018

 Aquest últim curs la nostra vida associativa ha patit 
un gran trasbals per la mort sobtada del nostre vicepre-
sident Joan Balañach. Hem perdut un amic, hem perdut 
una peça clau de tot un treball que és difícil d’omplir. 
Per a una organització basada en el voluntariat tothom 
és imprescindible. I si qui ens deixa és una persona com 
en Joan, aquest buit és més sensible.

Aquest curs, també, hem estat sacsejats i hem viscut 
en directe la pressió per part de les elits que controlen la 
ciutat. Elits que no suporten que els seus interessos cre-
matístics siguin qüestionats per moviments socials des 
de baix. Alguns ens han declarat la guerra i estan utilit-
zant els seus poders per posar en qüestió la nostra feina, 
des de campanyes mediàtiques fins i tot la creació d’una 
fantasmagòrica organització anti-FAVB promoguda pel 
Gremi de Restauració. Especialment agressius han estat 
alguns grups relacionats amb el negoci turístic i Agbar.

I tot això en un context polític que continua crispat i 
davant d’un nou cicle electoral que sempre fa aparèixer 
la pitjor cara de l’activitat política. Amb una Generalitat 
que porta massa temps paralitzada i un Ajuntament on 
els enfrontaments partidistes sovint estan més orientats 
a magnificar els problemes que a buscar solucions. Pro-
blemes molts d’ells de caràcter estructural, que reque-
reixen polítiques a llarg termini i polítiques ben pensa-

des, respostes que reclamen un ampli ventall de mesures 
per fer front a la complexitat que els caracteritza.

Es tracta de problemes antics, que fa anys que co-
neixem com els de l’habitatge, les desigualtats, la con-
taminació. I d’altres que han reaparegut o han pres una 
nova dinàmica com els relacionats amb la seguretat i 
la convivència, problemes que sovint es confonen, que 
a vegades fan emergir prejudicis, que tenen moltes va-
riants i que demanen del moviment veïnal un esforç de 
racionalitat per afrontar-los.

I malgrat tot aquest context tan convuls, malgrat viure 
situacions que ens han afectat emocionalment, la FAVB 
i el conjunt del moviment veïnal hem seguit treballant 
en defensa de la població per fer que les necessitats de 
la gent passin davant de la lògica de rendibilitat privada.

Ho hem fet continuant el treball de reorganització 
interna per millorar el nostre servei a les entitats fe-
derades. Hem culminat una part del treball de millora 
de la gestió comptable i administrativa, i ara estem co-
mençant a endegar noves mesures orientades a millorar 
la gestió de les associacions (suport comptable, assegu-
rances, etc...) així com la implantació d’una plataforma 
de comunicació interna per afavorir la comunicació. 
També hem iniciat un projecte ambiciós i necessari com 
és comptar amb una Escola Veïnal que serveixi com a 
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espai de formació i reflexió col·lectiva. Som conscients 
que tenim recursos limitats, massa limitats, i per això 
també treballem per fer una gestió eficient i obtenir-ne 
d’addicionals.

En el pla de treball l’urbanisme segueix constituint 
un element essencial de la nostra tasca i de les entitats 
federades. Sovint és una lluita que té lloc en els barris, 
però on la FAVB ha donat un suport essencial en di-
ferents camps: en la coordinació del conveni de suport 
tècnic -que s’ha mostrat una eina útil en molts barris-, 
en la presentació de recursos jurídics (com el del camp 
del Barça o el de terrasses), en la generació d’organitza-
cions entre barris que tenen problemes comuns (com és 
el cas dels barris de muntanya). Ara tenim en perspecti-
va l’elaboració d’un nou Pla Metropolità que ens obli-
garà a fer tant un treball col·lectiu de reflexió i proposta, 
com a plantejar-nos una acció que vagi més enllà del 
territori de Barcelona.

L’ ús de l’espai públic ha estat un altre dels eixos 
de treball, particularment al voltant del tema de les te-
rrasses de bars i restaurants. Un tema amb el qual hem 
comptat amb l’aliança amb un ampli ventall de entitats 
i on hem tingut enfront el poderós Gremi de Restaura-
ció. L’espai públic s’ha convertit en un tema d’una in-
tensa tensió social, amb noves problemàtiques com les 
que plantegen els nous tipus de mobilitat i la creixent 
tinença de gossos. Temes on sovint és difícil trobar una 
resposta senzilla.

L’habitatge ha estat un altre espai amb molt treball. 
Molt relacionat amb les lluites dels barris per fer front 
als problemes generats pel turisme i la gentrificació, i per 
la nova bombolla especulativa. La comissió d’habitatge 
que ha començat a treballar és una gran iniciativa i una 
important oportunitat. Però en tots els temes que afec-
ten la problemàtica de l’habitatge, el turisme i la gen-
trificació necessitem molta més força. I per això, hem 
endegat un treball amb altres entitats i col·lectius que ja 
han donat algun resultat important com l’aprovació de la 
nova ordenança que obliga a dedicar un 30% de les no-
ves construccions a habitatge social, com la presentació 
d’un recurs contra la nova ordenança de terrasses o com 
la manifestació contra l’increment dels lloguers. Queda 
molt per fer, tenim davant enemics molt poderosos i per 
això cal treballar en les dues direccions: enfortir la co-
missió d’habitatge i reforçar les nostres aliances.

La lluita en defensa de la gestió pública de l’aigua, 
que portem a terme dins de la plataforma Aigua és Vida, 
s’ha mostrat un aspecte central de la política municipal. 
No tant sols pel fet que el model de gestió de l’aigua té 
un enorme impacte social i ambiental (com ho mostra 
el fet que l’AMB hagi començat a fiscalitzar Aigües de 
Barcelona, cosa que ha suposat que el preu de l’aigua 
s’hagi abaratit un 9,7% en quatre anys), si no sobretot 
pel que ens ha ensenyat de democràcia i participació. Un 

fet que es va fer palès arran de l’aprovació del reglament 
de participació que permetia fer una consulta sobre la 
gestió de l’aigua reunint les signatures necessàries. Ag-
bar ha desplegat tot l’arsenal d’iniciatives que ha pogut 
no tan sols en contra de la consulta concreta, si no també 
del propi reglament de participació. La FAVB ha tingut 
en aquest camp un paper essencial perquè es tirés en-
davant la consulta i es preservés un model de participa-
ció que, amb les seves limitacions, ha estat un veritable 
avenç. Com mai hem sentit al clatell l’alè verinós d’un 
poderós grup empresarial i encara que hem aconseguit 
que la consulta es pugui celebrar, no dubtem que només 
estem a la primera part d’un partit que pot ser molt dur.

Ha continuat l’encomiable treball de la vocalia de Sa-
nitat i la seva incansable defensa de la sanitat pública 
a la qual ara s’ha afegit el seu suport a la millora del 
funcionament de les residències de gent gran. La vo-
calia de Dones segueix treballant per obrir un espai de 
treball als barris. I ara s’han afegit dues noves vocalies 
més: la d’Educació i la d’Ecologia, que prometen molt 
bon treball. Com per exemple, el cicle de Contamina-
cions Ocultades que ha permès posar en evidència uns 
problemes ambientals greus que requereixen respostes 
polítiques efectives.

En aquest breu repàs d’activitats i preocupacions no 
podem passar per alt el sorgiment d’una major preocu-
pació per problemes de seguretat i convivència. Una 
situació que ha donat lloc a iniciatives de mobilització 
fora de l’abast de la FAVB. Pensem que es tracta d’un 
tema complex, on es barregen problemàtiques diferents, 
on les solucions no són senzilles i on les emocions es 
disparen. Un terreny abonat a respostes insensates. Hem 
començat a treballar el tema i en mesos propers caldrà 
plantejar al conjunt del moviment veïnal una proposta 
de debat i actuació.

Aquest breu repàs a alguns dels principals temes que 
hem abordat ja ens dona la mesura de la quantitat de 
treball que tenim per fer, de la dificultat de molts dels 
temes i situacions plantejades. Un treball que s’amplia 
amb moltes altres activitats i que es multiplica per molt 
si tenim en compte tot el que fan les AV. Les persones 
que dia a dia tracten de millorar els seus barris i generar 
una veritable convivència.

Ara ens tornem a trobar en una situació de greu incer-
tesa. Tenim per davant un cicle electoral que pot generar 
canvis en els diferents nivells de govern. Canvis que en 
l’espai local ja hem viscut altres cops i sabem per expe-
riència que requereixen un notable esforç per evitar que 
el treball que ja hem fet no es perdi.

Però no és tan sols el canvi de govern el que ens ha 
de preocupar. Som conscients que el propi moviment 
veïnal està en una situació en què cal replantejar moltes 
coses. D’una banda tenim, ja fa temps, la necessitat de 
generar un relleu demogràfic que en molts barris és in-



La problemàtica de l’accés a l’habitatge continua 
sent una de les més greus que pateix la nostra ciutat. 
L’expulsió de veïns i veïnes dels nostres barris, majo-
ritàriament lligada a la bombolla dels lloguers, és una 
realitat quotidiana a la què es respon des de les múlti-
ples xarxes i moviments de solidaritat que s’han creat 
i amb la seva pressió al carrer s’ha aconseguit aturar 
una quantitat molt elevada de desnonaments. Però el 
degoteig continu és ja una hemorràgia i s’ha agreujat 
extenent per tota la ciutat el que abans es concentrava 
en alguns barris. Des de la Comissió d’habitatge s’ha 
treballat al llarg de l’any 2018 en una de les mesures 
més importants que s’han aprovat en aquest mandat, 
l’obligació de destinar un 30%  a habitatge protegit 
en totes aquelles noves construccions o grans reha-
bilitacions de més de 600m2.  Tot i que no suposarà 
el final del problema de l’habitatge,  representa un 
punt d’inflexió molt important, al corresponsabilitzar 
els privats en la consecució d‘un parc d’habitatge as-
sequible per sota del preu de mercat que pugui contri-
buir a garantir aquest dret i donar accés a l’habitatge 
a capes molt més àmplies de la població. La MPGM 
del 30% va ser iniciativa del conjunt d’entitats socials 
format per la PAH, l’Observatori DESC, el Sindicat 
de Llogaters, l’ABTS i la FAVB, que van començar 
impulsant una moció aprovada pel Plenari del 23 de 
febrer. Al juny va ser tramitada l’aprovació inicial, 
amb la condició imposada pels grups municipals del 
PSC i ERC de no fer suspensió de llicències, fet que 
va comportar l’entrada de més de 300 llicències i 600 
certificats d’aprofitament urbanístic i la conseqüent 
pèrdua d’habitatges protegits. El Plenari de l’Ajun-
tament feia l’aprovació provisional el 28 de setembre 
i després d’uns mesos d’estira i arronsa s’arribava a 
l’aprovació definitiva per la Subcomissió d’urbanis-
me de Barcelona el 5 de desembre de 2018.

La Comissió d’Habitatge

Participada per un nombre creixent d’AAVV, la 
Comissió va presentar en roda de premsa el 28 de fe-
brer un document llargament treballat de forma molt 
participada, una Guia d’ajut a les entitats que ofereix  
informació i eines per saber abordar les diferents pro-
blemàtiques i orientar millor les veïnes afectades. 

Ha anat treballant amb altres col·lectius que s’en-
fronten a la crisi de l’habitatge per mirar de construir 
un espai comú molt ampli d’abordatge. En aquest sen-
tit, a iniciativa de l’AVV  de la Dreta de l’Eixample, 
va organitzar al juny, amb el recolzament de CCOO, 
una jornada de presentació de la proposta de modifi-
cació de la Llei pel Dret a l’Habitatge en el sentit de 
fer vinculant l’índex de preus del lloguer.

Va co-organitzar, dins Barcelona no està en ven-
da, una joranda de debat el més de març que va ser 
molt interssant. En la mateixa línia a destacar la ma-
nifestació que va tenir lloc el 12 de Maig, convocada 
per denunciar la pujada dels lloguers i l’expulsió, la 
gentrificació creixent dels nostres barris, la precarit-
zació de la feina i dels salaris, el model turístic in-
sostenible, la mercantilització de l’espai públic i tots 
aquells altres factors que alimenten les desigualtats i 
les injustícies a la nostra ciutat. 

Cooperatives d’habitatge

Final feliç! El 15 de juny a la pl. de la Gardunya i 
el 24 de novembre al Turó de la Peira,  van tenir lloc 
les entregues de claus de les dues promocions de la 
Cooperativa FEM CIUTAT, sempre  moments d’emo-
ció col·lectiva, en poder compartir el simbolisme de 
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evitable. I això suposa buscar les formes organitzatives 
i d’acció que permetin que a tots els barris es mantingui 
una activitat veïnal dinàmica i útil. D’altra banda, tenim 
noves i velles situacions que exigeixen transformacions 
profundes a tots els nivells que de no abordar-se amb 
lucidesa poden generar veritables desastres socials. Par-
lem per exemple dels canvis en el model de mobilitat 
per fer front a la contaminació i el canvi climàtic, la ges-
tió de la diversitat social generada pels nous moviments 
migratoris i l’impacte de la globalització que està al 
darrere de molts dels problemes que experimentem als 

nostres barris (gentrificació, desertització comercial...). 
Ens cal una reflexió estratègica per enfocar el futur que 
ja arriba i per reforçar un moviment veïnal avui més ne-
cessari que mai.

Tenim molts problemes enquistats, tenim molts ene-
mics poderosos, tenim unes institucions polítiques que 
no sempre ens faciliten la feina. Però tenim els ànims, la 
decisió i el compromís de seguir reforçant un moviment 
veïnal en defensa d’una ciutat inclusiva, igualitària, 
ecològicament sostenible, humanament vivible.



dia tan senyalat per totes les cooperativistes, dia que 
marca la culminació d’una etapa i en què arrenca un 
projecte de vida. La promoció de la Gardunya, en la 
modalitat de dreta a superfície, consta de 34 habitat-
ges entregats als cooperativistes i d’altres 5 habitat-
ges més un local que han estat lliurats a l’Ajuntament 
de Barcelona en concepte de permuta pel valor del 
sòl. La promoció del Turó consta de 100 habitatges, 
sota un dret de tanteig i retracte perpetu. Tal com des-
taquen des de FEM CIUTAT, aquest tipus d’opera-
cions faciliten el desenvolupament de pisos protegits 
de preu assequible a la ciutat. El model de pagament 
en permuta (pisos acabats a canvi del sòl) és una fór-
mula que obre un ampli ventall d’oportunitats. Des 
de fa més de 10 anys, el model s’impulsa tant des de 
la FAVB com des de la cooperativa i ja s’han aconse-
guit entregar 1.079 habitatges a Barcelona mitjançant 
aquesta fórmula (200 dels quals a l’Ajuntament per 
a que els gestioni com a pisos de lloguer). Des de la 
FAVB va néixer la idea que existissin pisos de llo-
guer dins les promocions d’edificis cooperatius, per 
tal que fossin els mateixos socis cooperativistes els 
que fessin d’aixopluc davant qualsevol problema amb 
els arrendaments. Un model que no només s’ha des-
envolupat a Barcelona, sinó que ja s’està replicant en 
altres poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona.

La suspensió del concurs públic del solar de la Clo-
ta per una manca de coordinació entre les àrees de  
Planejament i Habitatge ha suposat un perjudici per 
la cooperativa, que per poder tirar endavant la cons-
trucció d’habitatge de protecció ha signat acords amb 
les poblacions de Sant Adrià del Besòs, Tiana, Santa 
Perpètua de la Moguda i l’Hospitalet del Llobregat. 
Hem defensat al llarg de tot el mandat la validesa i la 
necessitat del model en dret a superfície i la vigència 
del nostre conveni, que permet sumar solidesa i agi-
litat en la construcció d’habitatge protegit per a fer 
front a la crisi habitacional en què viu submergida la 
nostra ciutat. 

Concursos d’habitatge públic de l’IMHAB

Hem continuat formant part del jurat, juntament 
amb l’ETSAB i el COAC, en les promocions d’habi-
tatge públic que han convocat els concursos següents:

• C/ Murtra, 12

• C/ Ulldecona, 2

• Ctra de St. Cugat, 2

• Avda Mare de Déu de Montserrat, 5-11

• C/Ciutat de Granada, 95-97

• C/Venezuela, 96-106

• Trinitat Vella A 18-03 (Unitat 3)

• Trinitat Vella A 18-01 (Unitat 1)

Tot i que no sigui el nostre interès principal, dema-
nem a l’IMHAB que la participació remunerada no ho 
sigui de forma tan simbòlica i que s’incrementi l’im-
port destinat als participants dels jurats per ajustar-lo 
més a l’important volum de feina que implica. 

Consell d’Habitatge social

La FAVB està present en diferents taules de treball 
del Consell, concretament a les de: Grup de treball 
d’expulsió de veïns, Rehabilitació, Pobresa energèti-
ca I Taula d’habitatge Cooperatiu.

Durant l’any s’han fet una mitja de dues reunions 
per grups de treball i dues sessions plenàries.

Globalment resulten ser grups a on fer propostes 
que són recollides, però que a l’hora de fer feina i 
obtenir resultats, han estat tant lents que falta posar 
o bé més mitjans o bé alguns de diferents per a que 
siguin efectius.

Mudances de Protesta

 Aquest és un projecte de la Favb fet amb la col·la-
boració de la cooperativa Alencop. L’1 de març es va 
engegar una campanya de micromecenatge per poder 
engegar el projecte de Mudances de Protesta. No sense 
dificultats finalment vam assolir el finançament que ens 
havíem marcat, la qual cosa va permetre crear la pàgina 
web mudancesprotesta.cat.

El 5 de maig es va realitzar una prova pilot de mu-
dances de protesta al barri del Poblenou. La dinàmica 
creada i la repercussió mediàtica van superar totes les 
expectatives.



El 2018 ha estat un any de llums i ombres en relació 
als temes relacionats amb els projectes i la planificació 
urbana. Un any on s’han posat en marxa o acabat alguns 
dels projectes simbòlics dels districtes, (Pere IV-centre-, 
Gran de Sant Andreu, Mercat de Sant Antoni...). Un any 
condicionat també pel cicle electoral, on s’ha eviden-
ciat la magnitud i dificultats d’un urbanisme hereu de 
multitud de plans de finals del segle passat i principis 
del present iniciats i sense acabar (Joan de Sada, PERI 
Carmel, Pla Sant Andreu-la Sagrera, Presons ....)

El desenvolupament d’alguns d’aquests PERI després 
de molts anys de paràlisi ha fet aparèixer disfuncions 
(Trinitat Nova, Torre Baró, La Marina ...) i ha propiciat 
plans des de la iniciativa privada amb drets adquirits des 
d’aquells temps (Arquebisbat en Les Corts, , com Co-
bega a Sant Martí o el sector de l’Estació a la Sagrera.

L’assessorament urbà a les AV que hem dut a través 
d’un conveni amb l’Ajuntament ha permès alguns èxits 
importants en relació amb la protecció de la trama urba-
na del Turó de la Font de la Guatlla, inclosos els habi-
tatges anteriorment afectats, o els equipaments de Can 
Peguera. Tot i això, obviant de forma sorprenent per 
part municipal la necessitat d’un pacte sobre el model 
del barri.

Aquest assessorament ens està permetent treballar a 
Torre Baró en relació a la modificació del sector 3 i a la 
construcció d’un projecte urbanístic per part de l’Asso-
ciació de Veïns, inclosa la seva relació amb Collserola.

També ens ha permès al·legar, juntament amb les as-
sociacions de veïns de la zona, sobre el projecte de l’Es-
pai Barça, en el qual pesen més els interessos del club 
que els dels veïns i veïnes.

Ens segueix permetent assessorar entorn de les ne-
cessitats veïnals en el seguiment del Compromís per 
Glòries o a Sants.

Aquest any ha servit també per aconseguir un acord 
al voltant del concurs d’idees de Vallcarca, si bé tam-
bé aquí s’ha eliminat del mateix la principal incògnita 
del model urbà de la zona, l’anomenada rambla verda, 
deixant-la fora del debat.

De manera volguda la FAVB ha cedit el protagonis-
me a les entitats veïnals de les zones a les quals assesso-
ra, tal com s’ha vist en el concurs d’Els Tres Turons. De 
vegades, idees contraposades han donat pas a la col·la-
boració i es posa de manifest que el treball conjunt al 
voltant de les necessitats veïnals pot unir més que con-
frontar.

No obstant això, haurem de seguir avançant en aquest 
tema i definir un marc comú de diàleg quan sorgeixen 
opcions diferents i difícilment conciliables (Vallcarca, 
encara avui).

El nou PMU del sector Prim ens va posar davant 
l’evidència que a vegades hi ha un pensament rígid en 
les formes d’entendre la participació, on les veus del 
moviment veïnal no són tingudes en compte. En el cas 
concret del sector Prim no s’ha valorat la possibilitat 
d’un PMU que sigui més protector del teixit industrial 
amb afectacions menys extenses.

El mateix passa en el sector de Santiveri a la Marina 
o en el tancament en banda -amb un rerefons de falta de 
diàleg i acords- sobre el cobriment de la Ronda de Dalt, 
que sembla que el municipi ha liquidat al voltant del seu 
propi projecte.

La FAVB ha recobrat amb intensitat el grup de treball 
de Barris de Muntanya. Sobre el mateix tampoc hem 
aconseguit de moment l’objectiu prioritari d’aturar les 
157 afectacions residencials emparats en una lectura 
ecològica on les persones prèviament existents al terri-
tori sembla que no formin part de l’ecosistema i en una 
concepció dels límits del parc en alguns casos artificiosa 
compartida entre l’Àrea Metropolitana, la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Els avenços en el Pla Sant Andreu-La Sagrera són 
escassos. Si ve és cert que en aquest cas el principal res-
ponsable és el Ministeri de Foment, algunes decisions 
del planejament dels sectors tenen arrels municipals 
com els casos de Colorants o Casernes.

Hem estat presents en la reflexió convocada per 
l’Ajuntament sobre la necessitat de la modificació del 
pla 22@ al voltant de la creació d’un barri més equili-
brat i habitable. S’han convocat diverses reunions amb 
les AV de la zona amb una participació desigual. Amb 
el consens amb la Taula Eix Pere IV es va donar un sí 
crític al document Cap a un Poblenou amb un 22@ més 
inclusiu i sostenible fruit d’un procés de discussió amb 
diversos agents i el consistori.

El moviment veïnal segueix actiu al voltant de la hu-
manització de l’Avinguda Meridiana, en un parèntesi 
entre les expectatives posades i les realitats molt més 
modestes. Tot i que la primera fase avança, les mirades 
de l’administració i el moviment veïnal no estan con-
sensuades de cara a les fases successives, que són les 
que donaran sentit o no al conjunt del projecte.

Hem continuat defensant les incongruències de 
l’aprovació en el seu dia de la transformació de l’edifici 
de Telefónica a l’avinguda de Roma, que va passar de 
l’ús anterior d’equipament a habitatge sense les com-
pensacions públiques adequades. De moment, sense 
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gaire èxit, com una història perduda de la ciutat.

Hem estat presents i encara ho estarem en el debat 
al voltant de la Model, de molt difícil composició entre 
la memòria històrica, les necessitats d’equipaments del 
barri, la necessitat d’esponjament verd i el patrimoni 
arquitectònic. Entre una mirada de ciutat i una de ciu-
tadania amb necessitats concretes. Aquest debat es re-
produeix al voltant del CAP de Raval del Raval Nord 
de forma diferent, però amb alguns ingredients comuns.

Alhora hem vist una dissociació entre el que en el 
seu dia va ser al Pla de Presons, la gestió de la Model 
i l’estancament a Trinitat Vella de l’antiga presó de jo-
ves. Falta un projecte definitiu d’instal·lacions peniten-
ciàries a la ciutat. 

Telefónica

Seguim perseguint el vell tema del conveni de Tele-
fónica. S’ha tingut una nova reunió amb l’Ajuntament 
sense que s’hagi produït cap avenç al respecte.

Amb representants de l’AV de l’Esquerra de l’Eixam-
ple hem contactat amb un despatx d’advocats que des-
prés d’analitzar el conveni ens ha proposat elaborar una 
proposta de pressió legal a Telefónica. El tema però 
encara està pendent perquè ja se sap que el voluntariat 
professional te els seus ritmes.

Les nostres pròpies debilitats

Les trobades de les associacions de veïns dels dife-
rents districtes ens han recordat algunes qüestions que 
no hem pogut abordar fins ara en el terreny de l’incom-
pliment de nous plans d’equipaments. Cal una reflexió 
col·lectiva i actualitzada sobre l’enfocament en la de-
manda dels nous equipaments.

En aquestes trobades també hem reflexionat sobre el 
conjunt de Plans Especials que estan en revisió, en exe-
cució o en oblit. El seguiment d’aquest plans supera la 
capacitat de l’actual equip de la FAVB per fer un segui-
ment adequat: Danubi, Joan de Sada, Campeny , Enric 
Sanchis, Colònia Castells, Teixonera ...

Tampoc hem pogut assolir com a FAVB el seguiment 
desitjat d’alguns projectes d’importància per a la ciutat: 
Rambla o Via Laietana.

Més enllà d’aquests projectes s’estan produint im-
portants debats i decisions que ens afectaran a tots i en 
cap d’aquests casos hem estat convidats a participar, la 
qual cosa pot comportar l’absència d’una reflexió urba-
na compartida del moviment veïnal amb la conseqüent 
decantació del planejament en funció dels que tenen po-
der econòmic, informació i instruments d’opinió.  Són 

els casos de:
• El Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana
• El Pla Estratègic Litoral (d’aquest almenys hem es-

tat informats)
• El Pla del Delta que té repercussions a la Zona 

Franca i els barris de la Marina
• El Pla de Protecció de Collserola i el planejament 

del mateix entorn
• Les actuacions dels Consorcis del Besòs i Llobregat

Sobre aquests temes, la FAVB presentarà algunes 
mesures al Pla de Treball de la present Assemblea.

Taula Veïnal d’Urbanisme

Ha començat a fer les seves reunions a la FAVB. 
L’any 2018 ha representat un any d’introspecció i treba-
ll intern que esperem que el 2019 es transformi en rea-
litats palpables, ja que el treball de recollida laboriosa 
d’informació està arribant al seu final.  En aquest sentit, 
hem treballat en tres horitzons:

• El Fòrum Veïnal d’Urbanisme en els entorns del 
riu Besòs. La part de Barcelona està elaborant un 
document.

• El mapa de conflictes urbans de la ciutat

• El número 3 de la revista Marea Urbana

El Pla de Barris

L’any passat dèiem que aquest any ens permetria te-
nir una perspectiva més adequada dels seus resultats. 
No obstant això, esperarem al final de la legislatura 
per poder presentar una avaluació compartida amb les 
associacions veïnals. Les impressions segueixen mar-
cades per uns resultats irregulars, la incorporació d’ex-
pectatives que haurien d’haver estat abordades amb els 
pressupostos d’inversió ordinaris i un cert desengany en 
bastants dels barris acollits al Pla. Un servei d’assesso-
rament veïnal, actiu i continuat, facilitaria molt la capa-
citat d’incidir sobre el mateix en el futur.

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 re-
vista Marea Urbana, monogràfic centrat en les repercus-
sions del turisme a la nostra ciutat.



TURISME

PAISATGE URBÀ

Hem estat participant de manera activa en el Consell 
de Turisme i Ciutat a on hem mostrat una postura molt 
crítica per la poca bel·ligerància davant la insostenibi-
litat del actual model de turisme. El nostre malestar va 
desembocar en la signatura d’una carta conjuntament 
amb altres sectors veïnals.

En general durant aquest curs la tensió social pel pro-
blema del turisme ha estat menys articulada. Hem con-
tinuat amb Barcelona no està en Venda i amb l’ABTS 
(Assemblea de barris per un Turisme Sostenible). Amb 
aquest darrer i la PQA (Plataforma per la Qualitat de 
l’Aire) hem emès el 28 de març un comunicat crític a 
l’acord Ajuntament-Port per l’ampliació del moll desti-
nat als creuers. Però sobretot hem estat atents a l’afec-
tació del turisme en els barris, seguint molt de prop la 
problemàtica dels entorns com el de la Sagrada Família 
i del Parc Güell recolzant les accions que han fet les AV 
d’aquests barris.

Participació en un debat municipal sobre l’impacte 
del turisme. Va ser un debat organitzat a l’Ajuntament a 
demanda de l’oposició. La majoria de participants eren 
representants dels diferents lobbies turístics (aparta-
ments, restauradors, comerciants...) i les úniques veus 
discordants van ser les d’un representant del comerç de 
Sant Antoni i la de la Favb. La majoria demanava més 
turisme i la nostra proposta d’avaluar els costos socials 
i ambientals que genera el sector van ser, dient-ho suau-
ment, incompresos.

La sobtada mor d’en Joan Balañach, membre de la 
junta responsable dels temes de turisme ha repercutit en 
l’activitat de la Favb en aquesta àrea.

Terrasses
Aquest any va començar amb molta activitat davant 

l’aprovació del Reglament de Terrasses contrari als 
plantejaments veïnals. La Comissió de Terrasses impul-
sada per la Favb va promoure una Iniciativa Ciutadana 
d’acord amb el nou Reglament de Participació que a tra-
vés de la recollida de 15.000 signatures permet introduir 
aquest tema en l’ordre del dia del Plenari Municipal. Es 
va planejar tota una campanya amb “performance”, ro-
des de premsa i cartellera. Al mes d’abril en constatar el 
boicot al Reglament de Participació que van fer algunes 
forces polítiques en relació a la Iniciativa Ciutadanaper 
la re-municipalització de l’aigua, es decideix abandonar 
la recollida de signatures. Paral·lelament es varen pre-
sentar al·legacions al Reglament.

El 3 d’abril la Favb, conjuntament amb les AV del 
Gòtic, Sagrada Família i l’AVA del Passeig de Sant Joan 
presenten una denúncia a l’Ajuntament per no vetllar 
pel compliment del mateix Reglament de Terrasses.

Totes aquestes campanyes van aixecar una airada res-
posta i un atac en tota regla contra la Favb per part del 
Gremi de Restauració arribant a l’extrem de promoure 
una plataforma alternativa a la Favb anomenada “Nosal-
tres Barcelona”.

L’absència d’en Joan Balañach afecta la dinàmica 
interna de la Comissió de Terrasses, tot i això, a finals 
d’any es comença a preparar un contenciós contra el 
Reglament de Terrasses que legalment presentaran la 
FAVB i ECOM.

Seguretat
Som conscients que s’ha generat un cert clima d’in-

seguretat especialment en alguns barris. Els narcopisos 
del Raval han agreujat el tema i hem participat en la 
comissió de drogues del districte de Ciutat Vella. Per 
pressionar sobre l’aplicació de mesures s’han mantingut 
reunions amb els comandaments de la Policia Municipal 
i amb el responsable del Consell de Seguretat i Preven-
ció de Barcelona, Amadeu Recasens, el dia 5 de juliol i 
amb els Mossos d’Esquadra el 6 de novembre. Tothom 
assegura que es prenen mesures i que falten recursos. 
No és un tema senzill d’intervenció. Amb les reunions 
que hem tingut amb els barris s’observa a més que és 
una problemàtica complexa, on es barregen temes de 
seguretat (robatoris, agressions) amb temes de convi-
vència (sorolls, comportaments incívics a la via pública, 
etc.). Les raons són diverses i calen propostes polièdri-
ques, Alguns malestars són conseqüències dels efectes 
del turisme massiu, altres de la marginació extrema de 
gent molt empobrida, altres són degudes a màfies, etc. 
Cada tipologia requereix afrontar-la amb solucions molt 
diferents.



La comissió d’educació neix amb la voluntat de 
vetllar pels equipaments educatius i reivindicar futurs 
equipaments. Tanmateix, intentem fer difusió de totes 
les visions que hi ha sobre diferents temes de l’entorn 
educatiu.

La comissió es reuneix amb una periodicitat mensual 
i amb aquesta idea de lluitar per l’educació pública i 
d’unir esforços comuns us animem a participar en la 
mesura que es pugui.

I lluitem per l’escola pública que volem i ens me-
reixem: una escola pública, de qualitat, en català, in-
clusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per 
a tothom.

Formem part:

• Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)

• I estem presents a traves de les AV associades als 
Consells Escolars de cada Districte (CED)

Objectius i reivindicacions:

• Planificació de places a la secundària pública

• Promoure la construcció definida d’escoles i Insti-
tuts que estan en barracons

• Demanem a l’administració l’elaboració d’un mapa 
escolar, que és l’instrument de planificació dels 
equipaments i de l’oferta educativa en les diferents 
etapes d’educació infantil, primària i secundària 

• Calendarització del manteniment i dels serveis dels 
centres públics

B) TEMES RELATIUS A ENSENYAMENT, DONES, DRETS SOCIALS, PAR-
TICIPACIÓ I SANITAT

ENSENYAMENT

MOBILITAT

La lluita per la unió dels trams del tramvia a través 
de la Diagonal ha continuat centrant els nostres esforços 
i el 20 de gener es va realitzar una manifestació que 
va aplegar molts barris i col·lectius. Aquesta manifes-
tació va ser una idea de la Favb que va ser canalitzada 
a través de la Plataforma Unim els Tramvies que aple-
ga diversos col·lectius, entre ells la PTP (Promoció del 
Transport Públic) amb qui hem col·laborat estretament. 
Malauradament, aquesta manifestació i l’ampli suport 
al manifest que l’acompanyava no va servir perquè el 
plenari municipal del 10 d’abril votés a favor d’aquesta 
connexió. No va ser fins al cap d’un any de la manifes-
tació, el 25 de gener del 2019,  que la votació del plenari 
es va tornar a repetir, i ara sí, donant via lliure a la unió 
del tramvia.

L’any 2018 ha estat el de la culminació de la implan-

tació de totes les fases de la nova xarxa d’autobús. Ha 
estat un procés complex perquè ha comportat els ajuts? 
(ajustaments?) o l’eliminació de línies de bus tradicio-
nals que han provocat conflictes en diversos barris. Da-
vant d’aquesta situació, la Favb ha constatat manca de 
fluïdesa en les relacions entre el veïnat, els districtes, 
Mobilitat de Barcelona i TMB.

La Favb ha estat present en la Convenció de Barce-
lona + sostenible (25-01-18), en els plenaris del Pacte 
per la Mobilitat i en diverses de les seves comissions de 
treball en el Consell de Mobilitat de l’AMB, així com 
en el procés de participació ciutadana per repensar la 
Via Laietana.

Metro

 Es va dur a terme una reunió amb els barris que tenen 
pendents d’acabar línies de metro. Bàsicament la Línia 
9 i les connexions entre les línies 1 i 4 (Verneda-Sagre-
ra) i 1 i 5 (Trinitat Vella-Trinitat Nova). Fruit d’aquesta 
reunió es va aconseguir una reunió amb la Generalitat 
on quedava clar que tot depenia de com avancés el tema 
pressupostari. Posteriorment vam publicar un manifest. 
Es va convocar una nova reunió per veure si havia pos-
sibilitat de fer alguna acció col·lectiva però la baixa par-
ticipació ha deixat el tema pendent. La Favb va estar 
present en la inauguració del metro a la Marina, una 
llarga demanda veïnal finalment aconseguida.



SANITAT

• Pacte contra la segregació escolar

• Projecte contra la pobresa energètica. Aquest pro-
jecte sorgeix de la necessitat que pateixen algunes 
famílies que, per manca de recursos econòmics, es 
troben en situació de pobresa energètica

Què hem fet:

• Intercanvi i coordinació de problemàtiques relacio-
nades amb l’educació en els diferents barris

• Aconseguir informació i representació de les As-
sociacions Veïns als Consells Escolars de Districte

• Seguiment del projecte Barris Espai de Convivèn-
cia (BEC)

• Impulsar reunions periòdiques amb el Consorci 
d’Educació Municipal de Barcelona (CEMB)

• Coordinar les relacions amb altres entitats educa-
tives:

1. FaPaC. Amb qui hi ha una voluntat expressa 
de treballar conjuntament.

2. Consell Escolar Municipal del qual formem 
part.

3. Plataforma Desmilitaritzem l’Educació, cam-
panya a la qual ens hi hem adherit.

• Participació al debat Jornada Joc i Ciutat de la 
Taula d’Entitats Socials.

• Estem al grup de treball per fer un front comú i 
aturar el decret de menjador escolar que el De-
partament d’Ensenyament vol aprovar en els 
pròxims mesos i posar en funcionament a partir 
del curs 2019-2020. 

Comissió en defensa de la Sanitat Pública

Han seguit les trobades mensuals de les vocalies de 
Sanitat de diferents associacions i la tramesa d’infor-
mació per a la defensa de la Sanitat Pública de finança-
ment i gestió pública 100% . S’han fet diverses jornades 
de formació sobre el sistema sanitari i sobre Atenció 
Primària. Hem col·laborat i participat en les reivindica-
cions per mantenir els serveis de pediatria de proximitat 
en els CAPs.

Hem continuat mantenint reunions amb el Consor-
ci Sanitari de Barcelona (CSB), amb la Comissionada 
de Salut de l’Ajuntament  de Barcelona i amb algunes 
gerències d’hospitals.

A l’Assemblea de l’any passat vam presentar unes 
propostes que defineixen també la nostra línia de treball. 

Algunes d’elles es referien als Consells de Salut del 
Districte per fer-los més funcionals i poder fer el segui-
ment de les necessitats i les reclamacions relacionades 
amb els serveis. També demanàvem informació cada sis 
mesos sobre els temps d’espera per accedir als serveis 
i proves. S’han aconseguit petits avenços en algun ba-
rri, però no és encara la tònica general. El mateix suc-
ceeix amb la nostra petició de participació en els centres 
d’Atenció Primària en els Consells de Centre.  

La reivindicació d’adequar el nombre de professio-
nals de Primària a les necessitats no ha tingut ressò i 
hem pogut veure com en els darrers mesos s’ha arribat 
a una vaga d’Atenció Primària i a una reducció d’una 
hora al vespre en l’horari d’obertura dels centres. Tal 
com dèiem l’any passat, coincidim amb els professio-
nals en la necessitat urgent d’augmentar fins al 20% la 
proporció de pressupost dedicat a Primària en una pri-
mera fase, així com la necessitat que els seus professio-
nals puguin tenir més capacitat per decidir les prioritats 
en quant a temps d’espera per a exploracions diagnòs-
tiques i intervencions. Hem participat amb ells en la di-
fusió als mitjans de comunicació d’aquests problemes i 
seguim reclamant poder tenir professionals de família 
en llocs de treball estables, que els professionals de re-
ferència 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.

Hem participat activament amb la campanya per un 
CAP Raval Nord digne.

Després de la recuperació l’any passat de la ges-
tió pública per part de l’ICS del Servei d’Atenció 
Domiciliària Urgent, seguim reclamant la gestió pú-
blica de la rehabilitació ambulatòria, domiciliària i 
logopèdia.

Seguim reivindicant el compliment del compromís 
recollit en el Pla de Xoc per a la disminució de les llis-
tes d’espera que ha reduït a la meitat la inversió pre-
vista. Han funcionat les noves Urgències de l’Hospital 
del Mar i els Equips de Suport Integral a la Cronicitat 
al CUAP de Casernes, CUAP Cotxeres i a l’Hospital 
Dos de Maig, així com l’espai per a pacients fràgils de 
l’Hospital de Sant Pau, però les cues als serveis d’ur-
gències s’han mantingut tot l’any igual que les deri-
vacions de pacients de l’Hospital Clínic a l’Hospital 
Sagrat Cor.

Tot i reconèixer els esforços del Consorci Sanitari de 
Barcelona (CSB) per limitar el problema de l’atenció 
urgent amb recerca de llits a centres sociosanitaris, a 
centres com l’Esperança o amb l’hospitalització domi-
ciliària, queda un greu problema per resoldre a l’atenció 
hospitalària.



Centres sociosanitaris

De l’auditoria dels quatres centres sociosanitaris 
-Sant Antoni, Hestia Gràcia (Secretari Coloma), Ca-
sernes i Fòrum- no tenim cap publicació dels resultats. 
Tenim informació que ja s’han fet algunes millores pel 
fet de realitzar aquesta auditoria. Enguany s’hauria de 
realitzar l’auditoria a la resta de centres.

Plataforma SOS Gent Gran – Viure amb dignitat

S’ha començat l’anàlisi de l’atenció sanitària a les 
persones que viuen en residències assistides a Barce-
lona amb l’estudi sobre la titularitat i nombre de places 
privades i concertades a la ciutat i la millora de les con-
dicions en els concursos de gestió de 2017.

S’ha estat pendent de la nova licitació de les cinc re-
sidències assistides que van a anul·lar el contracte amb 
OHL Ingesan el 2017. El resultat de la nova licitació 
s’ha fet públic parcialment a finals del 2018.

La protesta dels familiars de persones grans inter-
nades a les residències assistides ha fet aparèixer en-
tre altres dèficits el descontrol de l’atenció sanitària en 
aquests centres. El nostre parer és que les persones grans 
han de ser ateses pel seu metge i infermera de capçalera.

Estem enfocats a recolzar el veïnat en aquest tema a 
través de les reunions sobre els drets d’aquestes perso-
nes i la divulgació d’informació i documentació a través 
de totes les AV. 

Medi ambient:

Col·laborem amb totes les plataformes que lluiten 
per millorar el medi ambient i per tant la salut de la 
població, en especial amb la Plataforma d’Afectats per 
l’Amiant.

PLA DE TREBALL 2019
SANITAT

El pla de treball es concentrarà en una acció prio-
ritària: avançar en la participació efectiva dels veïns i 
veïnes en salut a dos nivells: 

• Constitució de consells de participació de centre, 
començant pels Centres d’Atenció Primària de 
Salut (CAPs).

• Aconseguir un espai de temps estable en els Con-
sells de Salut per al rendiment de comptes sobre 
les dades concretes de l’evolució de les desigual-
tats en salut en el districtes incloent-hi dades 
d’accessibilitat als serveis sanitaris i de contami-
nació ambiental.

El pla de treball és seguir aprofundint des de la FAVB 
sobre la situació de la gent gran en els nostres barris, re-
clamar els seus drets a través de tots els espais de parti-
cipació i la millora de la participació efectiva del veïnat 
en els temes que afecten els serveis socials.

Al plec de peticions al CatSalut incloem l’aplicació 
de tota la cartera de serveis de Salut a les persones inter-
nades en residències assistides (Odontologia, Rehabili-
tació, Podologia).

Tenim la voluntat de fer passar la política i l’activis-
me per la vida, la qual cosa vol dir coresponsabilitat 
individual i comunitària, així com de les institucions 
públiques. Volem una Barcelona cuidadora que posi les 
dones en el centre.

Ens hem reunit mensualment, tot i que la participació 
continua sent feble, malgrat la presència quantitativa i 
qualitativa de les dones en els diferents barris de Barce-
lona. Tenim un grup de WhatsApp de dones de la Favb 
amb qui intercanviem informacions. Donem suport a 
iniciatives com el documental Ciutats Vivibles d’Entre-
pobles. Es va donar suport al 8 de març que enguany va 
suposar un gran pas endavant qualitatiu.

Institucionalment, la Favb ha estat present en el Con-
sell de Dones de l’Ajuntament.

Amb motiu del 28 de maig, Dia Internacional d’Ac-
ció per la Salut de les Dones, la Favb va emetre un co-
municat alertant de  la discriminació de gènere en ter-
mes de salut i de la feminització de la pobresa. I hem 
participat en la mostra de films de dones.

El 6 de juliol vam emetre el comunicat La Favb re-
clama abordar amb valentia la realitat de la prostitució 
a Barcelona.

Estem presents en el Consell d’Immigració i en el 
consell de Benestar Social.

Som membres dels premis de comunicació del Con-
sell de Benestar Social de Barcelona.

La Favb ha estat present en la Trobada BCN Ciutat 
Diversa on s’han tractat les discriminacions en el dret a 
l’habitatge, el 25 de novembre (Dia internacional contra 

DONES

SOLIDARITAT



RETALLADES

les violències masclistes), el 21 de gener (Dia contra el 
tràfic de persones).

Vam participar en el Dia de l’Holocaust i a diverses 
manifestacions pels drets de les persones immigrades i 
en contra de la xenofòbia i el racisme. Hem vist amb una 
preocupació especial la insuficiència dels recursos per 
fer front de manera deguda a l’augment dels MENAS i 
al fenomen de la tracta de les persones més vulnerables.

També hem donat suport a la Plataforma Vot X To-
thom liderada per SOS Racisme.

Quan van començar a sortir notícies sobre retallades 
de la despesa municipal vàrem demanar una reunió amb 
els responsables de finances de l’Ajuntament, no sen-
se haver fet abans un comunicat públic alertant de la 
nostra preocupació.  Hem celebrat dues reunions amb 
l’Ajuntament (al juny i a l’octubre). La veritat és que 
no ha quedat gens clara la situació. Si bé les dades mos-
tren que en els darrers anys s’ha produït un increment 
de la despesa social i les inversions, no s’aclareix si al 
final del mandat es produeixen retallades. I el fet que 
enguany no s’hagi presentat una proposta de pressupost 
dificulta esbrinar la situació. Finalment, després de molt 
insistir vam aconseguir el llistat de partides aprovades i 
en procés d’execució que vam passar a les AV.

L’any 2018 ha estat l’any de posar a prova la recent-
ment aprovada Normativa de Participació en la qual 
la Favb hi va participar intensament. El 25 de gener, 
conjuntament amb el CAB (Consell d’Associacions de 
Barcelona) vam fer un debat a la Favb en què es van 
presentar els col·lectius que veien en les iniciatives ciu-
tadanes l’oportunitat de treure a la llum pública les seves 
problemàtiques. La Favb va donar suport a totes elles, 
però ens vam centrar especialment en la campanya de 
recollida de signatures per poder plantejar directament 
en el plenari de la ciutat la impugnació al Reglament de 
Terrasses i en la campanya de recollida de signatures per 
fer una consulta ciutadana sobre la remunicipalització 
de l’aigua.

En aquesta segona iniciativa es va superar amb es-
creix el nombre necessari de signatures. Vam denunciar 
la pressió que feia la companyia Agbar tal com vam ex-
plicar en el comunicat Interessos econòmics contra la 
democràcia fet conjuntament amb Aigua és Vida. Segu-
rament la pressió d’aquests interessos va provocar que 
el plenari del mes d’abril no autoritzés la consulta qües-

PARTICIPACIÓ

tionant la lletra petita de la normativa de participació. 
Vàrem entendre que es tractava d’un tema important, 
perquè suposava tirar per terra tot el treball al voltant 
del reglament de participació que havia costat molts es-
forços aconseguir. I així ho vam expressar en el comu-
nicat Un dia trist per a la democràcia. 

Des de la junta hem dut a terme una tasca orienta-
da a recuperar el dret a la consulta. Ens vam adreçar a 
la Síndica de Greuges i a la Comissió d’Empara de les 
Normes de Participació. I hem endegat un treball con-
juntament amb Aigua és Vida amb grups d’advocats que 
ens han donat suport en l’elaboració de recursos. També 
hem fet una roda de contactes amb tots els grups polítics 
(a excepció de Ciutadans, que no ens ha volgut rebre). 
Finalment, tot aquest treball ha tingut èxit. Els serveis 
jurídics de l’Ajuntament han acceptat els nostres recur-
sos, el ple municipal ha rectificat el seu posicionament 
i ara queda esperar que la consulta es pugui realitzar a 
finals d’any. El més important és que el dret a la consul-
ta per Iniciativa Ciutadana ha quedat salvat.

A les acaballes de l’any també hem estat donant su-
port actiu a la Iniciativa Ciutadana pel tema del CAP 
Raval-Nord.

Hem participat en unes conferències organitzades per 
l’Ajuntament sobre la descentralització (23 de octubre). 
Però hem de dir que acaba el mandat sense que s’hagin 
donat passes significatives en aquesta direcció ni que 
s’hagi concretat l’elecció directa dels regidors/es de dis-
tricte.

Amb molt d’orgull hem de celebrar que la Medalla 
d’Honor de la Ciutat del 2018 recaigués amb la nos-
tra incansable col·laboradora Mercè Tatger, així com 
també rebessin medalles a proposta dels districtes Pere 
Guarro, de l’Associació de Veïnal del Clot – Camp de 
l’Arpa; Josep Mentruit, expresident de l’Associació de 
Veïns de les Tres Torres; Anna González, de l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes d’Horta; i Joan Bordetas, de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes de Sant Antoni i company de 
la junta de la Favb amb el càrrec de tresorer.



Des de començaments d’any vam començar a difon-
dre l’opinió a través dels butlletins interns de la Favb 
que si hi ha algun tema que supera les fronteres dels 
barris és el de medi ambient i, per aquest motiu, creiem 
que seria molt positiva la creació d’una Comissió de la 
Favb de Medi-ambient per compartir dinàmiques, pre-
ocupacions i reflexions. La primera reunió d’aquesta 
comissió va ser el 4 de juny a l’AV de Sarrià amb l’as-
sistència de 14 associacions de veïns. Els punts forts 
de preocupació han estat la contaminació atmosfèrica, 
la electromagnètica –l’assemblea de la Favb va aprovar 
una resolució en aquest sentit- l’amiant, els residus i la 
conservació de l’arbrat patrimonial. Després de l’estiu 
la comissió es va reunir el 3 de setembre i el 15 d’octu-
bre. El repte d’aquesta comissió és aconseguir que les 
diverses preocupacions sectorials no dispersin el sentit 
del treball conjunt de la comissió.

Parcs i Jardins

Participació en el Consell d’Administració de Parcs i 
Jardins

Durant l’any 2018 s’ha participat en els dos consells con-
vocats. Com sabeu, estem presents a títol de convidats amb 
veu i sense vot, sent l’únic Institut municipal amb representa-
ció social en el seu consell d’administració.

En aquestes reunions vam rebre informació sobre l’evolu-
ció general de l’Institut, gestió de recursos i inversions que 
afecten el conjunt de Barcelona.

 Aquest any 2018 els temes tractats en línies generals han 
estat els següents:

Naturalització de espais verds

La naturalització dels espais verds, un concepte que qua-
lifica d’innovador i que requerirà una mica de proselitisme. 
Especifica que naturalitzar consisteix a transformar i gestio-
nar els espais verds sempre a favor dels processos naturals.

 En la qüestió dels espais naturalitzats caldrà molta pe-
dagogia de cara al ciutadà, que farà una comparativa amb 
la gestió anterior i potser interpretarà la naturalització com 
a abandonament, tal com ja els han fet arribar a la Favb en 
alguna ocasió. La feina d’explicar-ho bé no només correspon 
a la Favb i a les organitzacions, sinó principalment a l’Ajun-
tament i a Parcs i Jardins.

 Parcs i Jardins explica que hi ha una campanya corpora-
tiva molt potent -Donem pas al verd- que aglutina les actua-
cions de naturalització i infraestructura mitjançant la difusió 
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per diferents canals, la senyalització, el tractament biològic, 
etc... Afegeix que des del Departament d’Estratègia i Soste-
nibilitat d’Ecologia Urbana es treballen molt els programes 
educatius per a unes escoles més sostenibles. Pel que fa al full 
de ruta, indica que l’objectiu és que arribi la naturalització a 
tots els districtes i que s’hi anirà un per un per explicar els 
canvis temporals que es produiran amb aquesta nova mane-
ra de gestionar. Així doncs, es busca implicar el territori, la 
participació, la comunicació amb la ciutadania i l’educació.

Hivernacle

Per part de la Favb es recorda que a l’acta anterior ja de-
manàvem informació sobre el tema de l’Hivernacle, per tant 
demanen veure quina planificació hi ha amb aquest equipa-
ment.

 El Sr. Ribas, gerent de Parcs i Jardins, recorda que degut 
que l’empresa que executava l’obra de rehabilitació va fer 
fallida i això va implicar l’entrada en un procés jurídic-ad-
ministratiu per anul·lar el contracte. Així doncs, es va haver 
de fer un altre projecte, que s’està enllestint ara, per arreglar 
aquestes patologies no previstes. Informa que, a conseqüèn-
cia d’això, el cost de l’obra ha augmentat un 40%, fins apro-
ximadament un 1,5 milió d’euros. Atès que ja s’acaba el man-
dat i que en aquests moments no hi ha PIM, reconeix que 
caldrà veure com s’encabeix aquest nou projecte al Parc de la 
Ciutadella, on ja existeix un pla director amb les inversions 
corresponents.  

Joc Infantils

Sobre els jocs infantils, manifesten que és un projecte que 
s’ha entomat amb molta il·lusió amb la intenció de defugir la 
manera històrica de plantejar els jocs infantils a Barcelona, en 
què al final sempre era Parcs i Jardins qui decidia on i com es 
posava un parc. Explica que la filosofia és que tot Barcelona 
sigui un espai per jugar amb seguretat i matisa que treballant 
la mobilitat es generen aquests espais. Recorda també que 
actualment a la ciutat hi ha 800 parcs i espais de joc infantil, 
i reconeix que per a aquests nous projectes s’han inspirat en 
altres ciutats amb una projecció del joc en l’espai públic molt 
més potent que la de Barcelona. 

Diu que ara la ciutat busca el seu propi model i que s’està 
treballant amb productors locals perquè facin propostes simi-
lars, sempre en clau educativa i tutelats per l’Institut Muni-
cipal de la Infància i l’Adolescència. Afegeix que l’objectiu 
és definir zones específiques a la ciutat, que volen que siguin 
suficients tot i que de moment es començarà amb cinc. La in-
tenció, però, és que tots els parcs tinguin elements d’inclusió 
i hi pugui jugar qualsevol infant amb discapacitat, que siguin 
més oberts i que permetin interaccionar amb la família. És 
a dir, un concepte diferent de joc. Informa que ja es licita 
aquest any i que s’anirà renovant, però adverteix que serà a 
poc a poc. En tot cas, admet que hi havia molta necessitat de 
repensar aquests jocs. 

Finalment, des de la Favb estem convençuts que és molt 
important que els nens recuperin els carrers, com abans, i que 
surtin de la consola.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT



El debat sobre els reptes estratègics de futur de la 
Favb ha estat present en moltes juntes i per aquesta 
qüestió s’han convocat dues sessions monogràfiques de 
debat. Una de les coses concretes que han sortit és la 
necessitat de crear una Escola Veïnal que es començarà 
a caminar el 2019.

També en compliment de la Llei de Transparència i 
per tenir un coneixement més profund de les AV s’ha 
realitzat una enquesta a les entitats federades fruit de 
la qual, entre altres qüestions, es detecta la necessitat 
de suport en la gestió econòmica que tenen moltes AV. 
Davant d’aquesta situació, ens adrecem conjuntament 
amb el CAB a Barcelona Activa. Gràcies a aquestes 
gestions el CAB ha obtingut una subvenció a través de 
la qual podem destinar unes hores d’una persona per 
donar aquest suport personalitzat a les AV que ho sol·li-
citin amb el programari que ens ofereix la gestoria Cop 
de mà.

Assegurances col·lectives. Arran d’una petició de 
l’AV de Sant Andreu estem fent consultes per poder 
veure quines AV estarien disposades a establir un con-
tracte col·lectiu d’assegurances que beneficiés econò-
micament la comunitat.

Tant el projecte d’assessorament de la gestió econò-
mica com el de les assegurances col·lectives el vam 
presentar a les AV en una sessió que vam fer l’11 de 
desembre.

La posada en marxa del nou Reglament 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 
va provocar molta incertesa en el moviment veïnal i per 
aquest motiu van realitzar dos tallers d’assessorament i 

d’orientació, el 14 i el 20 de juny, al nostre local. Tam-
bé, el 26 de juny vam fer una sessió específica per ex-
plicar com s’obté el Certificat Digital donada la seva 
obligatorietat per fer gestions administratives.

Butlletí intern de la Favb. Amb una periodicitat apro-
ximada d’un per mes, hem continuat editant un butlletí 
electrònic dirigit a la gent de les juntes de les AV que es 
vulguin subscriure. Creiem que és útil per tal d’agrupar 
les informacions més importants que a voltes es perden 
en mig de l’allau de correus que reben els comptes d’e-
mail oficials de cada AV.

Reunions amb les AV per Districtes. Entre febrer i 
març hi va haver una tongada de reunions amb les AV i el 
mesos de novembre i desembre, una segona. La junta de 
la Favb valora com a molt importants aquestes reunions 
perquè ens permet tenir un contacte més proper amb les 
associacions federades amb la riquesa de coneixement 
mutu que això implica. La participació en aquestes re-
unions ha estat desigual. Cal ressaltar el cas del distric-
te de Sant Martí, que fruit d’aquesta dinàmica ha estat 
capaç d’elaborar un document sobre l’estratègia veïnal 
a nivell de districte. Històricament només hi havia una 
coordinadora estable d’AV en el Districte de Nou Barris 
i aquest any s’ha creat una nova coordinadora de les AV 
de l’Eixample focalitzada en temes d’habitatge.

Hem estat molt atents a les peticions de les AV i sem-
pre que se’ns ha demanat hem tingut reunions especí-
fiques per tractar diversos temes particulars (AV Tres 
Torres, AV La Pau, AV Carmel, AV Teixonera, AV Bar-
celoneta, AV La Salut-Parc Güell, Amics de la Rambla, 
AV del Gòtic...).

D) RELACIONS AMB LES AV



Representació propositiva de la FAVB

Amb independència que en totes les accions de la 
FAVB hi ha una vessant propositiva, la federació 
pertany i participa activament en un seguit d’es-
pais municipals  de participació ciutadana. I tam-
bé en espais de participació dependents d’altres 
Administracions públiques que tenen incidència a 
Barcelona.

En relació a l’Ajuntament de Barcelona, la FAVB 
pertany i participa, entre d’altres, en els espais següents:

1. Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva

2. Taula de Contractació Pública

3. Consell Assessor pel Suport Municipal d’Inclusió

4. Pacte per la Mobilitat

5. Consell de Ciutat.

La FAVB està representada en la permanent del Con-
sell de Ciutat. Hem participat en els grups de treball :

• Comissió de Desigualtats

• Seguiment del pressupost  municipal

• Noves normes de Participació Ciutadana

• Hem representat la Permanent en l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva.

• Hem representat la Permanent en el Plenari del 
Consell de Benestar Social.

6. Consell de Prevenció i Seguretat de Barcelona.

7. Consell d’Administració de Parcs i Jardins.

8. Consell de Dones.

9. Consell d’Immigració.

10. Consell Turisme Ciutat. Plenari i Permanent.

11. Comissió Tècnica de Terrasses.

12. Consell d’Habitatge Social:

• Grup de Treball de rehabilitació

• Taula d’Habitatge Cooperatiu

• Grup de treball de pobresa energètica

• Grup de treball d’expulsió de veïns

13. Consorci Sanitari de Barcelona.

14. Consell Municipal de Benestar Social.

15. Consell de Prevenció i Seguretat de Barcelona

16. Comissió de Catalogació d’arbres d’interés local

17.  Consell assessor del Pla de Barris

Més enllà dels òrgans de participació reglats la Favb 
manté reunions periòdiques amb el Consorci i la Co-
missionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
assessors d’Urbanisme (una reunió mensual), amb el 
Consorci d’Educació,...

La Favb també està present en els diversos proces-
sos participatius que es convoquen (posem per cas, Via 
Laietana, Meridiana,...) i a grups específics per pro-
blemàtiques concretes com la Comissió de seguiment 
de drogues del Raval

La Favb està cridada a participar en el jurats (per 
exemple Concurs Tres Turons, Concurs Projectes Equi-
pament Sociocultural Alfons Magnànim, Jurat Premi 
Montserrat Roig i Concursos d’habitatge públic de 
l’IMHAB.

El nombre de reunions que l’Ajuntament convoca 
a la Favb és superior a les dos-centes a l’any.



E) PROJECTES I SERVEIS

BEC

A continuació es detallen les diferents fases sobre les 
quals s’estructura el projecte BEC, essent en aquest cas 
concret el barri de la Barceloneta.

1. FASE PRÈVIA
En la fase prèvia s’estructura un pla de treball on es 

duen a terme diversos punts cronològicament:

• Anàlisi general del territori sobre una prospecció 
històrica del barri.

• Recerca i selecció de les diferents entitats per àmbit 
d’actuació, agents socials que treballen al territori i 
equipaments

• Conèixer els diferents centres educatius de primària, 
secundària i batxillerat, tant públics com concertats 
de la Barceloneta. Es confecciona un llistat amb les 
dades fonamentals de les escoles i se’ls envia la se-
güent documentació del projecte

• Elaboració d’una presentació sobre la memòria 
passada i present de la Barceloneta adequada a les 
diferents edats dels i les alumnes.

• Per a l’elaboració de l’informe final, en aquesta fase 
prèvia es realitza un estudi estadístic sobre:

• Estructura i evolució de la població.
• Nivell d’estudis i origen de la població.
• Percentatge del nivell de soledat (gent que viu 
sola).
• Evolució de la distribució territorial de la renda 
familiar de Barcelona.
• Índex de capacitat econòmica a Barcelona, dis-
trictes i barris.

• L’equip tècnic envia un qüestionari a totes les en-
titats, així com als seus socis sobre l’entitat i/o 
equipament i sobre el seu coneixement del barri 
de la Barceloneta.

2. FASE D’ACTUACIÓ
La fase d’actuació està formada per dos tipus de tre-

ball de camp: l’educatiu i l’antropològic.

2.1. TREBALL DE CAMP EDUCATIU
Segons la conveniència i la disponibilitat dels dife-

rents centres educatius, s’efectuen les xerrades i els ta-
llers d’una hora i mitja de durada amb el suport informà-
tic d’una presentació de diapositives amb imatges.

Activitats complementàries: Aquestes activitats es 
treballen de diferent forma, dependent que siguin alum-
nes de primària, secundària o batxillerat. Als nens i ne-
nes de primària se’ls demana la creació d’un dibuix a 
partir d’una plantilla sobre tot allò que més i menys els 
agrada del barri. Pel que fa als alumnes de secundària i 
batxillerat, se’ls indica que omplin un qüestionari “on 
line” sobre les problemàtiques del barri i les seves pos-
sibles solucions.

Finalment, a l’equip docent se li entrega un qüestio-
nari d’avaluació del contingut de l’explicació i la ma-
nera de donar a conèixer la història per part de l’equip 
tècnic.

Tallers: Un cop finalitzada la xerrada, s’adeqüen els 
tallers d’acord amb la ubicació dels centres educatius i a 
les edats dels alumnes. 

2.2  TREBALL DE CAMP ANTROPOLÒGIC:

En aquest apartat es recull tot el treball realitzat de 
manera quantitativa.

 A continuació es detallen el nombre de tallers efec-
tuats als centres educatius del barri de la Barceloneta.



Realització de 42 entrevistes i trobades col·lectives 
fetes a agents clau i entitats. Aquestes entrevistes per-
tanyen a diferents àmbits d’actuació:

- Quinze entrevistes a veïnes i veïns del barri.
- Sis comerciants del barri.
- Vuit experts que han treballat acadèmicament la 

realitat urbana i social de la Barceloneta.
- Tretze entrevistes a entitats de la Barceloneta:

o AMPA CEIP Alexandre Galí
o Taula d’Habitatge de la Barceloneta
o La Barceloneta diu Prou
o AMPA CEIP Mediterrània
o Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de 

la Barceloneta
o AV l’Òstia
o AV Barceloneta
o Parròquia de Sant Miquel del Port
o AMPA Escola Sant Joan Baptista
o Plataforma en defensa de la Barceloneta
o Pla Comunitari de la Barceloneta
o Centre Cívic de La Barceloneta
o Associació Barceloneta Alerta

- Es reben 53 qüestionaris, enviats per alumnes 
d’ESO sobre les seves percepcions sobre les problemà-
tiques del barri i com es podrien solucionar (IES Salvat 
Papasseit i Escola Sant Joan Baptista).

- Es reben 43 qüestionaris d’aquelles entitats i/o 
veïns que hi han volgut participar.

- Es van recollir 135 dibuixos dels infants dels 
centres educatius: CEIP Alexandre Galí, CEIP Medite-
rrània i Escola Sant Joan Baptista.

3. FASE FINAL

En aquesta darrera fase s’analitza de manera quan-
titativa i qualitativa tot el que s’ha realitzat fins al mo-
ment. Amb els resultats s’elabora una revista com a in-
forme final per a tota la gent del barri.

La revista és una eina que ha de servir com a material 
d’estudi als centres educatius, entitats, veïns, mitjans de 
comunicació, etc.

Aquesta revista està feta, íntegrament, per l’equip 
tècnic de projectes de la Favb: el disseny, la maqueta-
ció, la producció, l’edició i el repartiment gratuït dels 
1.500 exemplars.

La revista es distribueix a totes les entitats que han 
col·laborat.

Exposició de dibuixos: Com a resultat final s’efectua 
l’exposició El barri de la Barceloneta amb ulls d’infant 
al Centre Cívic de la Barceloneta des del 29 d’octubre 
fins al 22 de novembre de 2018.

Presentació de resultats i de la revista: Aquesta da-
rrera activitat del BEC també es va realitzar al Centre 
Cívic el dia 29 d’octubre davant de les entitats del barri 
de la Barceloneta.

Publicació digital: La revista es publica en la pàgina 
oficial de la Favb. Podeu descarregar la revista en for-
mat PDF.

ALTRES ACTIVITATS DEL PROJECTE BEC

De forma paral·lela al projecte de La Barceloneta es 
fan activitats de retorn del projecte anterior realitzat als 
barris de La Marina. Aquesta activitat consisteix en una 
passejada pels barris de La Marina, explicant in situ la 
història i les transformacions que han sofert els diferents 
barris. Amb aquesta activitat s’efectua el tancament del 
crèdit de síntesi dels alumnes de primer d’ESO de l’IES 
Montjuïc i de l’IES Lluís Domènech i Montaner.

3.2. ACTIVITATS DE PRÀCTIQUES

Els alumnes de pràctiques que s’han implicat durant 
el curs 2017-2018 al barri de La Barceloneta han estat 
els que a continuació es detallen:

Joan Miquel Català, del grau de Sociologia de la Fa-
cultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Bar-
celona. 

Francesc Xavier Gras Rosell, de la Facultat de Geo-
grafia i Història de la Universitat de Barcelona. 



SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT 
JURÍDIC

El servei s’ha vist reforçat en els últims anys amb la 
incorporació de nous temes i camps per assessorar, tant 
a les AV federades, com a altres entitats. L’estreta col·la-
boració que tenim amb el CAB (Consell d’Associacions 
de Barcelona), del qual som vocals en la seva junta, ens 
ha permès ampliar en cercle d’assessorament i d’impar-
tir cursos.

S’ha augmentat les consultes de les AV en temes 
relacionats amb la gestió i funcionament intern a més 
d’assessorar-los en grans temes de ciutat, especialment 
sobre l’espai públic, urbanisme i sobretot habitatge.

Un aspecte que enguany s’ha consolidat és el tema 
de la Protecció de Dades, especialment per l’entrada en 
vigor del nou reglament europeu 2016/679/CE sent la 
FAVB capdavantera en l’adaptació d’aquesta normaa 
les AV i estenent-lo en l’àmbit de ciutat a altres entitats. 

HABITATGE
Com ha succeït en els darrers anys les consultes sobre 

habitatge han estat de llarg les més nombroses. La situa-
ció actual és cada vegada més preocupant perquè supo-
sa la consolidació de la tendència a l’alça injustificada 
dels preus del lloguer, unit a l’augment de la finalització 
de contractes atès que aquest any era l’últim en el qual 
acabaven els contractes que van néixer a l’empara de la 
LAU anterior reforma del 2013 en què la durada dels 
contractes era de cinc anys. Cal pensar que el lloguer 
és una realitat que ha vingut per quedar-se. El 30% de 
la població barcelonina és arrendatària i vol viure amb 
justícia i dignitat. Existint una desproporció entre els 
preus dels lloguers i els ingressos dels veïns i veïnes de 
Barcelona.

Estem vivint de nou una bombolla immobiliària, en 
què les famílies es veuen obligades a sortir dels seus ba-
rris (gentrificació) i possiblement desnonades. A aquest 
fenomen també ha contribuït la irrupció dels fons d’in-
versió immobiliaris, o SOCIMIS, que compren edificis 
sencers amb una clara finalitat especulativa,

En aquest context, la FAVB va crear el passat la Co-
missió d’habitatge, mitjançant ella, les AAVV atenen 
les persones assessorant-les i donant-los el suport que 
necessiten. Així podem dir que les consultes ateses en el 
servei d’assessorament jurídic relacionades amb aquest 
tema s’han atès a la FAVB més de 100 consultes, tant 
de forma presencial, com per correu electrònic o per te-
lèfon. Els problemes principals que s’han plantejat han 
estat:

• 15% relacionats amb famílies el dia que tenen l’or-
dre de desnonament.

• 5% relacionades amb el problema d’hipoteques, i en 
espacial en relació amb els deutes que han quedat des-
prés de la pèrdua de l’habitatge. Algunes relacionades 
amb la clàusula sòl, i les reclamacions al Banc d’Es-
panya.

• 10% relacionats amb pisos turístics que van des de 
les queixes per sorolls i altres molèsties fins a la recerca 
de solucions i mitjans per fer-ho. Aquests dubtes es van 
plantejar principalment els primers mesos de 2018.

• 15% relacionades amb el tema de les ocupacions, 
aquestes s’han donat especialment en veïns i veïnes de 
Ciutat Vella, Barceloneta i Meridiana, sent en aquest 
últim lloc on les consultes són més freqüents, degut 
principalment a les característiques econòmiques de la 
població que hi resideix. No obstant això, com a nota 
a destacar és l’excel·lent treball de camp que realitza 
l’AVque ha creat una xarxa de persones mobilitzades 
i ha convertit l’habitatge en una de les seves principals 
lluites.

• 55% relacionades amb el tema del lloguer, entre els 
quals es troben a manera d’exemple altres pujades ex-
cessives de les rendes, cobraments d’honoraris abusius, 
finalitzacions de contractes, compra d’immobles que no 
tenen divisió de propietat horitzontal per part de fons 
d’inversió poc ètics i per SOCIMIS, dificultat per trobar 
una casa dins el mateix barri, no devolució de fiances 
i pagament de les obres, etc. També es reben bastantes 
consultes sobre problemes relacionats amb els contrac-
tes de lloguer sotmesos al text refós de la Llei de 1964.

ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES
S’han atès consultes directes de les associacions de 

veïns, en temes d’organització interna, principalment 
sobre convocatòries de junta, redacció de nous estatuts, 
redacció reglament intern, drets dels socis, i canvis de 
junta.

Un altre tipus de consultes que s’han atès han tingut 
a veure amb temes procediments com la recepció de 



demandes interposades contra l’associació, ja sigui en 
matèria urbanisme, hisenda o bé per altres socis .

TERRASSES
Especialment intensa ha estat l’activitat en relació 

amb el tema de l’espai públic de la ciutat, en concret 
en tot el relacionat amb el tema de terrasses. Es va pre-
sentar articular una Iniciativa Ciutadana per a la modifi-
cació de l’ordenança de terrasses, desplegant una cam-
panya de recollida de signatures, que finalment no es va 
materialitzar en motiu de la suspensió de les consultes 
ciutadanes

Aquesta campanya es va presentar als mitjans mit-
jançant una performance i va seguir una campanya molt 
intensa de recerca de suports.

URBANISME
Aquest servei ha participat activament fins a finals 

d’any en la Taula d’Urbanisme de Barcelona, que s’ha 
constituït en una entitat jurídica pròpia. Ha realitzat 
l’assessorament per a la seva creació i ha col·laborat en 
les comissions d’habitatge, i mapeig de patrimoni his-
tòric de Barcelona. Hem participat en el Núm. 3 de la 
revista Marea Urbana, amb una secció jurídica.

Orientació en el tema del “Espai Barça”, en rela-
ció amb el conflicte plantejat al voltant de la Masia i 
la modificació del pla, així com s’ha intervingut en les 
reunions mantingudes en relació al procés particpatiu 
d’aquest pla.

PROTECCIÓ DE DADES 
Com hem comentat, aquest servei d’assessorament 

és totalment nou per a les AV i les entitats. A poc a poc 
la FAVB s’ha convertit en un referent en aquesta ma-
tèria, formant i assessorant sobre el tema de la Protecció 
de dades. Des de la FAVB sabem l’enorme importàn-
cia que tenen les dades personals en la societat actual, 
se sumen, s’agreguen, s’analitzen i s’utilitzen, moltes 

vegades, en detriment dels usuaris. De vegades es fan 
servir fins i tot per a determinar el poder adquisitiu de 
cada usuari

Alguns dels elements més importants de les nostres 
societats depenen de la protecció de la privacitat: des 
de la integritat de les nostres democràcies fins al com-
pliment de la llei i la justícia, també la nostra seguretat 
i llibertat individual. Per la naturalesa col·lectiva de la 
privacitat, necessitem que tant usuaris com institucions 
públiques treballin junts per construir una societat més 
segura i al servei de les persones.

Aquest any va entrar en vigor el Reglament Europeu 
de Protecció de Dades 2016/679 / CE d’obligat compli-
ment, causant un gran impacte en la matèria. Cal que 
totes les entitats es posin al dia en la normativa, perquè 
ens afecta a totes elles. Per aquest motiu, juntament amb 
Torre Jussana, hem impartit classes per tot Barcelona 
destinada a les entitats de la ciutat. El mateix s’ha fet 
amb les nostres AV federades. Pot dir-se que hem donat 
més d’una dotzena de clases.

També hem atès a més de 25 entitats assessorant-les 
en el tema a nivell més particular.

I finalment, esmentar que hem desenvolupat durant 
els mesos d’estiu la campanya del certificat digital, obli-

gatori per a les entitats des de l’1 d’octubre, impartint 
sessions en diferents espais de Ciutat Vella, a les entitats 
de la zona i especialment a les AV federades.

Procediments Judicials 
El recurs contenciós administratiu Ordinari Nº 

411/2018, 412/2018 i 413/2018-intervenim com co-
demandats en relació al tema de la impugnació al Re-
glament de Participació Ciutadana davant del Tribunal 
Superior de Justícia.

El recurs contenciós administratiu, Nº 245/2018 i 
222/2018 com a demandants contra la impugnació de 
l’Ordenança de terrasses aprovada al juliol d’aquest any.



COMUNICACIÓ DE LA FAVB

La web de la Favb (www.favb.cat) és el pal de paller 
de la comunicació de l’entitat en format digital, i en ella

La web de la Favb (www.favb.cat) és el pal de paller 
de la comunicació de l’entitat en format digital, i en ella 
estan integrats diferents blogs -com l’espai propi de la 
revista Carrer o el projecte El barri, espai de convivèn-
cia (BEC)-, a més de la resta d’eines digitals.

Totes elles es mantenen diàriament, amb continguts 
com:

• Notícies, comunicats i convocatòries que es pro-
dueixen des de la pròpia entitat.

• Promoció i seguiment de campanyes ciutadanes.
• Publicació dels continguts de la revista Carrer en 

format digital.
• Difusió de l’activitat de les entitats federades i 

d’altres entitats amb què la Favb té projectes co-
muns.

• 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 associacions federades i a persones 
concretes d’aquestes especialment interessades. Durant 
l’any 2018 s’han enviat 11 números: 16 i 17 (gener); 18 
(febrer); 19 i 20 (març); 21 (abril); 22 (maig); 23 (juny); 
24 (juliol); 25 (setembre); 26 (desembre). 

Hem recuperat en format digital a la web de la Favb 
el treball 1970-2010. 40 anys d’acció veïnal, que recull 
la memòria d’un centenar de conquestes veïnals que es 
poden identificar clarament sobre el mapa de barris en 
forma d’espais, edificis i equipaments que no existirien 
sense la lluita ciutadana. Aquest treball es va realitzar 
l’any 2010 per commemorar el 40è aniversari del movi-
ment veïnal i el seu contingut és plenament actual. S’ha 
reconvertit l’antic format obsolet perquè pugui funcio-
nar a la web actual i serveix de complement al recull de 
continguts lligats a la història del moviment veïnal que 
es van afegint en format digital per a consulta pública.

PÀGINA WEB
La web és la nostra carta de presentació al món i una 

de les nostres principals eines de comunicació. L’actua-
lització diària de continguts, tant pel que fa a notícies 
pròpies i comunicats com a textos de la revista Carrer 
i convocatòries de les entitats veïnals i dels col·lectius 
socials amb qui la Favb comparteix objectius, ha fet que 
la web sigui molt dinàmica. 

Des que es va posar en marxa l’any 2016, la nostra 

pàgina ha anat incrementat de forma continuada les vi-
sites fins convertir-se en un referent de les entitats que 
volen adquirir visibilitat i també en consulta obligada de 
tot aquell que vulgui estar informat sobre l’actualitat del 
moviment veïnal barceloní o necessiti informació con-
creta sobre alguna associació o algun tema relacionat 
amb les àrees de treball de la Favb, l’assessoria jurídica 
o el projecte BEC.

Nombre d’usuaris

A data del 31 de desembre del 2018 van consultar la 
web de la Favb 21.347 usuaris, el nombre de pàgines 
visualitzades se situava per sobre de les 90.740 i les ses-
sions arribaven a les 31.319.

Pel que fa al perfil del nostre usuari, un 58,5% són 
homes i un 41,5% són dones. Si analitzem el nostre pú-
blic per edats, les franges de 25-34 i de 35-44 són les 
majoritàries, cosa que ens anima a continuar en la línia 
endegada fa dos anys.



Dispositius de consulta

El 55,6% de les consultes a la web es fa a través d’or-
dinadors, el 40,2% a través dels mòbils i el 4,3%, tau-
letes. Pel que fa a la franja horària de major audiència, 
es concentra entre les 8 del matí i les 8 del vespre, sent 
els dies de més visites els dimarts, dimecres i dijous. La 
forma d’accedir-hi continua sent bàsicament la cerca a 
través dels navegadors més habituals (58,3% de cerca 
orgànica i 21,1% de cerca directa), seguit de l’accés a 
través de xarxes socials (14,4%).

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS
Els enllaços a la pàgina web de la Favb a través de 

Twitter i Facebook són el canal més utilitzat per la nos-
tra audiència i també el més fàcil per accedir als con-
tinguts de l’entitat. Tots els temes, tant comunicats com 
notícies, els articles de la revista Carrer i les convoca-
tòries de rodes de premsa es comparteixen en les dues 
xarxes socials tan bon punt es pengen a la pàgina web. 
Quant més continguts propis generem, més augmenta el 
nostre públic i més visibilitzem la feina que fem.

També cobra gran importància en la difusió dels nos-
tres continguts el fet de generar materials audiovisuals 
propis, tant fotografies com vídeos.

Twitter

El còmput total de seguidors a data de 21 de desem-
bre de 2018 és de 4.046 i els tweets publicats sumen 
3.656. Cal remarcar el creixement continuat en aquesta 
xarxa social sense patir baixes. En aquest sentit, vam 

començar de zero el 2016 i en dos anys hem aconseguit 
una comunitat prou fidel i activa. Dels poc més de 2.500 
seguidors assolits l’any 2017 hem passat aquest any a 
doblar la xifra i superar-la.

Evolució del comportament de Twitter durant el 
2018:

*El mes d’agost la Favb va estar tancada per vacances.
*El mes de desembre està quantificat fins a la setmana del 17-21.

El perfil del nostre seguidor és majoritàriament veï-
nal, activista i jove, sent el 56% homes i el 44% dones. 

Pel que fa a la temàtica, cal diferenciar entre els tweets 
generats per l’entitat a partir de temes propis –convo-
catòries de roda de premsa, comunicats, notícies i cam-
panyes pròpies, així com actes diversos organitzats o 
amb presència d’algun membre de la Junta-; la difusió 
de continguts de les associacions veïnals federades; els 
missatges col·lectius emmarcats en campanyes veï-
nals i socials com #CasaMevaCasaTeva, #VolemEl30, 
#OrdenançaTerrassesVeïnals, #ConsultesCiutadanes, 
#NiFredNiSetNiFoscor, etc... i finalment els que tenen 
a veure amb notícies publicades als mitjans de comuni-
cació i relaciones directament amb les temàtiques trac-
tades per la Favb.

Els temes que han tingut més ressò a la xarxa al llarg 
d’aquest any 2018 han estat els relacionats amb els preus 
de l’habitatge, els conflictes en l’espai públic provocat 
per la presència de terrasses, la gentrificació veïnal, el 
turisme, la remunicipalització dels serveis públics, fe-
minisme, contaminació mediambiental i pobresa.

Queda com a assignatura pendent una interacció més 
activa amb les associacions veïnals federades, ja que 
moltes d’elles encara no tenen presència a les xarxes 
socials i la difusió de les seves activitats està molt li-
mitada. La desconfiança que generen les xarxes socials 
entre alguns sectors de la població i la falta de temps 
per mantenir actius els comptes de les entitats en són les 
principals raons.

Facebook

Tenim una comunitat de seguidors molt consolidada 
que comparteix habitualment els continguts que pen-

gem, però encara segueix reticent a comentar-los. La 
nostra pàgina pública a Facebook també és utilitzada 
per algunes persones com un canal més de contacte di-
recte amb l’entitat per preguntar sobre temes diversos 
o per demanar informació sobre determinats actes. Els 
temes més seguits i compartits són els mateixos que en 
el cas de Twitter perquè són els que conformen l’ADN 
reivindicatiu de la Favb.

La mitjana de continguts generats i compartits a Fa-
cebook és d’uns set diaris i s’hi fa difusió de convoca-



tòries de premsa, comunicats, notícies pròpies i d’enti-
tats veïnals federades i entitats socials afins, així com 
també informacions de mitjans de comunicació relacio-

nades amb les temàtiques pròpies de la federació veïnal.

Per primera vegada aquest 2018 hem apostat per pa-
gar una petita quota perquè els nostres continguts tin-
guin un ressò més ampli entre l’audiència de Facebook. 
Ho vam fer concretament amb la nostra campanya de 
micromecenatge Mudances de Protesta i cal remarcar 
que el resultat aconseguit ens anima a seguir apostant 
per aquesta via de pagament perquè els nostres contin-
guts arribin a més gent i s’ampliï la nostra comunitat.

SERVEI DE PREMSA
Des de la Favb s’ha atès durant tot l’any els periodis-

tes, estudiants i investigadors que es posen en contacte 
amb l’entitat (per correu electrònic o telefònicament). 
Se’ls facilita informació i documentació sobre els temes 
que afecten els barris i la ciutat o bé se’ls deriva als in-
terlocutors adients responsables de la Favb, de les dife-
rents associacions veïnals o de les entitats coneixedores 
dels diferents temes.

També s’ha fet difusió als mitjans de comunicació i 
a la ciutadania interessada de múltiples informacions, 
comunicats de la Favb, documents d’interès o convo-
catòries i rodes de premsa, a la mateixa seu de la Favb 
o fora de l’entitat. La Favb també dona aixopluc amb la 
seva sala de premsa i suport divers a les entitats que no 
disposen d’un espai o de mitjans comunicatius adients. 
S’han realitzat cartells, fulls explicatius i tríptics per do-
nar a conèixer diverses campanyes ciutadanes.

Continguts dels comunicats de la Favb

15 de gener, valoració de la sentència del cas Palau; 
26 de gener, campanya sobre l’ordenança de terrasses; 
27 de febrer, denúncia de demandes de grans grups 
econòmics contra la consulta sobre la municipalització 
de l’aigua; 5 de març, convocatòria de la Vaga de Do-
nes; 28 de març, denúncia de l’acord entre l’Ajuntament 
i el port de Barcelona que permet noves terminals de 

creuers i la instal·lació del museu Hermitage al front 
marítim; 11 de abril, el Plenari tomba la celebració de 
les consultes populars; 25 de abril, denúncia del projecte 
de l’Espai Barça; 24 de maig, sobre el dia internacional 
d’acció per la salut de les dones; 29 de maig, presentació 
del recurs de reposició a l’Ajuntament per a la celebra-
ció de les consultes; 3 de juliol, sobre la presentació de 
la plataforma “Nosaltres, Barcelona”; 6 de juliol, sobre 
com abordar el tema de la prostitució a Barcelona; 11 de 
juliol, sobre la denúncia per part dels Mossos d’Esqua-
dra d’un activista veïnal de Ciutat Meridiana; 16 de ju-
liol, demanant claredat en les inversions municipals; 12 
de setembre, mostrant el condol per la mort de l’activis-
ta veïnal Joan Balañach; 20 de setembre, celebrant els 
passos que permetran ampliar el parc d’habitatge prote-
git a Barcelona; 2 d’octubre, exigint el desbloqueig de la 
xarxa de Metro; 18 de octubre, denunciant la tensió que 
causa a Ciutat Vella la voracitat del Gremi de Restaura-
ció;  23 de octubre, reivindicant que el CAP del Raval 
es traslladi a un espai digne; 24 de octubre, reclamant 
als grups polítics que no s’oposin a les Iniciatives Ciu-
tadanes; 30 de octubre, denunciant l’ofensiva d’Agbar 
contra les consultes ciutadanes per la municipalització 
de l’aigua; 19 de novembre, valorant de manera crítica 
l’acord per al 22@; 21 de novembre, donant suport a les 
reivindicacions del personal sanitari; 29 de novembre, 
valorant la reunió entre Ajuntament i Generalitat sobre 
la reserva del 30% d’habitatge públic; 4 de desembre, 
anunciant la impugnació de l’Ordenança de Terrasses.

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

Convocades per la Favb:
• 15 de gener: Valoració de la sentència del Palau de la Música.
• 25 de febrer: Presentació de la campanya “No ens faran fora, ni 

de casa ni del barri!”.
• 17 d’abril: Accions en relació al vet a les multiconsultes (con-

vocada conjuntament amb la resta d’entitats de les Iniciatives Ciu-
tadanes per la remunicipalització de l’aigua i el canvi de nom de la 
plaça Antonio López).

• 25 d’abril: L’Espai Barça, un nou exemple d’urbanisme tòxic 
(convocada conjuntament amb la Coordinadora de les Corts, AV 
Zona Universitària i Mejía Leguerica).

• 25 de juliol: Entitats ecologistes i veïnals reclamen el tancament 
de la incineradora de Sant Adrià (convocada conjuntament  amb CE-
PA-EdC, Aire Net, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció 
Catalunya, Apquiria, Coordinadora catalana contra la incineració, 
Greenpeace, CAPS, Xarxa per la sobirania energètica i altres enti-
tats).

• 4 de desembre: Impugnació a l’Ordenança de Terrasses de Bar-
celona (convocada amb ECOM i altres entitats).

Convocades per altres entitats amb suport de la 
Favb:

• 6 de febrer: Denúncia d’un cas de violència immobiliària de 
Desokupa al Raval (convoca El Lokal i l’Observatori DESC).

• 20 de març: Cal aturar la campanya d’odi contra la mesquita de 
Prosperitat (convoca Xarxa 9 Barris Acull, AV Prosperitat, Comuni-



tat Islàmica de Nou Barris, Casals de Joves). 
• 5 d’abril: Mobilitzacions estudiantils contra la repressió fran-

quista i el 155 (convoca Sindicat d’Estudiants).

• 25 d’abril: Vaga general estudiantil: prou repressió 
franquista, fora el 155! (convoca Sindicat d’Estudiants).

• 5 de maig: La incineradora de Sant Adrià contamina. Hi ha 
alternatives! (convoca CEPA, plataforma Aire Net i Adquiria).

• 20 de novembre: Vaga del 29 de novembre a l’ensenyament pú-
blic de Catalunya per revertir les retallades (convoca USTEC-STEs, 
ASPEPC-SPS de professors de secundària, CGT).

REVISTA “CARRER”
Vam començar l’any amb la presentació el 5 de febrer 

al Centre Cívic Fort Pienc dels últims treballs que van 
cloure la celebració dels 25 anys de la revista (el llibre 
25 anys de Barcelona a Carrer i l’exposició Barcelona a 
peu de Carrer).

El 7 d’abril l’exposició es va desplegar al Centre Cí-
vic de Sant Martí de Provençals durant la celebració de 
la 46a Assemblea General de la Favb, on les associa-
cions veïnals van poder veure-la per programar-la als 
seus barris. Ha voltat durant en el 2018 en aquests ba-
rris: Diagonal Mar (Casal de barri), Besòs (Centre Cí-
vic), Can Peguera (Casal de barri), Prosperitat (Casal de 
barri), Congrés Indians (Centre Cultural Can Clariana)
Clot-Camp de l’Arpa (local AV).

Durant l’any s’han publicat quatre números de la re-
vista 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’in-
terès local, veïnal i comunitari.

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·lus-
tradors. També hem pogut comptar amb la col·laboració 
voluntària i desinteressada d’una mitjana de 12 perso-
nes per número, que han proposat temes, han facilitat 
contactes i fonts o han atès peticions per redactar arti-
cles dels seus àmbits professionals.

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

talà que realitza una col·laboradora número a número. 
Els periodistes, il·lustradors i fotògrafs que formen part 
del Consell de Redacció reben una quantitat mínima per 
compensar les seves despeses.

La revista té un tiratge de 8.000 exemplars en paper, 
5.000 dels quals s’han repartit entre 184 punts de dis-
tribució d’arreu de la ciutat -entre els quals les associa-
cions de veïns i veïnes federades- i 3.000 han anat diri-
gits a bústies de diverses entitats, institucions i persones 
interessades.

Tots els números de la revista es poden consultar en 
digital a la web de la Favb i també descarregar en pdf. 

Vam realitzar un llistat de nous punts de distribució 
i ens vam posar en contacte amb ells. El resultat va ser 
afegir 23 punts de distribució que repartiran prop de 460 
exemplars, quedant a la Favb uns 140 exemplars, sufi-
cient per a la distribució des del nostre local.

Els quatre números de “CARRER”:

Carrer	147	(produït	a	finals	de	2017	i	distribuït	el	
gener	de	2018):	Alerta	amb	els	creuers.

Carrer	148	(abril):	La	Barcelona	verda.

Carrer	149	(juliol):	La	petjada	militar	a	Barcelona.

Carrer	150	(desembre):	“Reset”	veïnal	al	22@.

  



Aquest any comença amb grans incògnites derivades 
del resultat del cicle electoral que pot canviar el con-
text polític que condiciona gran part de la nostra acti-
vitat. De forma més immediata ens trobarem amb un 
nou consistori municipal que, com és habitual, iniciarà 
l’elaboració d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
on quasi sempre es concreta gran part del programa 
d’acció de la resta del mandat. Encara que sovint no es 
compleix del tot, és obvi que és una de les eines sobre 
les quals desenvolupem la nostra feina i per això les 
propostes que fem al PAM i el seu seguiment seran part 
essencial de la nostra tasca. Hem de reclamar les qües-
tions que han quedat pendents i defensar els projectes 
i plans que ja estant aprovats i tenen una perspectiva 
de llarg termini (plans d’equipaments, pla de l’Acord 
Ciutadà etc...).

Però més enllà d’aquesta activitat immediata, hem de 
fer front a nous i vells reptes que afecten el dia a dia de 
la nostra activitat i compliquen el futur. Molts dels pro-
blemes als quals ens enfrontem tenen un caràcter estruc-
tural i una enorme complexitat, i exigeixen polítiques 
molt ambicioses. Són tant problemes interns, com el de 
garantir la renovació i consolidació del moviment veï-
nal, com externs. Fonamentalment, continuar les línies 
de treball anteriors i fer front als nous problemes que 
genera la situació actual.

PER UN MOVIMENT VEÏNAL AMB CAPACI-
TAT D’ENCARAR EL FUTUR

A - Afrontar els factors de canvi amb un model 
organitzatiu adequat

Tant la FAVB com les diferents AV tenen al davant 
problemes d’origen divers. Tant interns, fonamen-
talment el relleu generacional de les nostres entitats i 
l’encaix amb altres moviments i entitats, com externs. 
En aquest cas parlem dels problemes que plantegen les 
transformacions econòmiques i socials en marxa i que 
es reflecteixen, per exemple, en noves problemàtiques 
en l’ús de l’espai urbà, barris amb més diversitat o la 
necessitat de fer front a les desigualtats i els problemes 
ecològics (contaminacions, canvi climàtic).

Per afrontar-ho ens plantegem:
• La realització d’un procés de reflexió estratègica so-

bre el paper de la FAVB i de les AV, sobre com podem 

organitzar-nos per permetre tant la renovació generacio-
nal com les respostes als problemes.

• La posada en marxa d’una Escola Veïnal que ajudi a 
aquesta formació i reflexió.

B - Suport a l’enfortiment de les AV

Continuïtat amb les iniciatives ja endegades en anys 
anteriors per afavorir un moviment veïnal més potent 
com:

• Reforçar els vincles entre FAVB i AV amb trobades 
periòdiques i referents clars.

• Ajudar a que totes les AV estiguin en condicions de 
complir el Codi Ètic.

• Seguir reforçant la creació d’entitats als barris amb 
menys organització.

• Treballar davant de les administracions perquè totes 
les AV tinguin unes condicions materials (especialment 
locals) adequades.

• Seguir creant eines de suport per millorar el funcio-
nament de les AV en especial en matèria de comptabili-
tat i assegurances.

• Reorientar les accions del programa Barcelona Es-
pai de Convivència (BEC) com una eina que reforci el 
paper de les AV.

C - Una FAVB al servei dels barris i la ciutat

El darrer any ha estat intens en la feina de millorar 
l’organització interna i l’estat de la infraestructura. Hem 
avançat molt en la gestió comptable, comunicació i a 
posar al dia les instal·lacions. Però encara queda feina 
a fer i àmbits de millora. Som conscients que l’equip 
humà fa una gran tasca, però és insuficient per desenvo-
lupar una tasca al nivell que necessitem. Entre les pro-
postes de treball ens fixem:

• Cerca de recursos addicionals per millorar l’equip 
de treball.

• Posada en marxa d’una nova eina de gestió que faci-
liti el treball de la Junta i dels professionals.

• Posada en marxa d’una nova eina de comunicació 
que serveixi tant per la Junta com per les AV.

• Enfortir el treball de les vocalies existents i seguir 
treballant per crear una nova vocalia de Drets Socials.

• Repensar el BEC perquè sigui més útil per al treball 
als barris.
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• Seguir reforçant la Junta amb nous membres i per-
sones que col·laborin en tasques específiques.

• Seguir consolidant les xarxes de cooperació amb al-
tres entitats i moviments.

• Mantenir una presència activa en els espais de par-
ticipació de la ciutat.

La FAVB és conscient que molts dels problemes que 
tenim davant tenen una dimensió que escapa a la ciutat. 
I en aquest sentit volem començar a treballar en:

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

• Establir relacions amb el moviment veïnal de la res-
ta de l’Estat, en especial amb els de grans ciutats que 
viuen situacions semblants a la nostra i amb els que 
compartim experiències i iniciatives.

NOVES I VELLES LÍNIES D’ACCIÓ
Gran part de la nostra tasca, de les AV i de la FAVB es 

caracteritza per la continuïtat i la persistència a reivindi-
car equipaments per teixir convivència als barris, perquè 
s’acompleixin els compromisos de les administracions 
i perquè els serveis públics funcionin. Sovint el nostre 
pla de treball pot incloure les mateixes reivindicacions i 
projectes un any darrere l’altre. Perquè les coses triguen 
molt a concretar-se i en la nostra persistència està la nos-
tra millor virtut.

Ara que començarem un nou cicle municipal una tas-
ca prioritària és:

• Revisar que ha quedat pendent del PAM anterior, 
quins compromisos estan pendents de materialitzar-se i 
garantir que es mantinguin en el nou pla d’acció, sigui 
qui sigui que estigui comandant el nou consistori.

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

Seguint els eixos de treball aprovats en anteriors as-
semblees i l’experiència dels darrers anys val la pena 
situar temes prioritaris del nostre treball a la FAVB i als 
barris.

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

• Participació activa en les campanyes i xarxes en qui 
ja tenim participació: Defensa de la sanitat pública, de-
fensa de l’escola pública, defensa de les pensions, etc...

• Continuar les campanyes en defensa de la regulació 
dels lloguers i el dret a l’habitatge amb altres entitats 
amigues. Cal fer un seguiment de l’acompliment de les 

fites assolides i seguir pressionant perquè les adminis-
tracions portin a terme polítiques més inclusives i efec-
tives d’habitatge (promoció d’habitatge públic i control 
de l’especulació). Cal reclamar una política que també 
plantegi un fort impuls a la rehabilitació d’habitatges en 
mal estat.

• Exigir la creació d’una oficina municipal antimo-
bbing immobiliari i la creació de Taules d’Habitatge a 
tots els barris.

• Seguir promovent habitatge cooperatiu.
• Consolidar el treball de lluita per l’habitatge i els 

drets socials als barris.
• Avaluar l’impacte del Pla de Barris i veure les seves 

potencialitats elevant propostes d’acció i millora.
• Plantejar la necessitat d’ampliar polítiques integrals 

en més barris, adequant-les a les seves característiques 
i problemàtiques, i treballant per enfortir el seu teixit 
social.

• Seguir treballant per crear una xarxa feminista als 
barris i per garantir que totes les iniciatives als barris 
contemplin una perspectiva de gènere i s’avanci en me-
sures d’igualtat i contra la violència de gènere.

• Treballar en suport de polítiques orientades a garan-
tir rendes bàsiques i polítiques efectives de reducció de 
la pobresa.

• Convertir els serveis socials en veritables serveis 
comunitaris.

• Continuar les campanyes en defensa de la sanitat 
pública, amb millora d’equipaments i assistència. Cam-
panya per estendre la presència de la sanitat pública a 
les residencies de gent gran.

• Treballar per la universalització de l’escola pública 
al nivell 0-3, lluita contra la segregació escolar a molts 
barris, defensa de la qualitat de l’escola pública i desen-
volupar un sistema educatiu obert als barris.

Objectiu 2. Recuperar un model de 
ciutat compacta, inclusiva, sostenible i 

solidària
• Continuar l’activitat iniciada a la Taula d’Urbanis-

me i el seguiment dels grans plans de ciutat (Tres Tu-
rons, Barris de Muntanya, Barcelona Marítima, Besòs, 
conveni Telefònica, pla del Barça, Model).

• Mantenir la lluita per canviar l’ordenança de terras-
ses i el seu grau d’acompliment.

• Suport a les polítiques impulsades des dels barris 
per fer front als impactes negatius del turisme i la gen-
trificació.

• Impulsar una política global de canvi del model de 
transport a la ciutat orientat a reduir la contaminació, 
satisfer les demandes urbanístiques de molts barris i 



assolir una millora de la mobilitat sostenible (vianants, 
bicicleta, transport públic). Aquesta política inclou:

• Defensa dels interessos veïnals en els plans de re-
forma de les Rondes i la Meridiana.

• Lluita per la connexió dels tramvies per la Dia-
gonal.

• Treballar per la regulació del trànsit al sí de la 
campanya per la qualitat de l’aire.

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

• Treballar pel desenvolupament d’una política de 
transport públic i limitació del trànsit a escala me-
tropolitana.

• Avaluar el nou model de xarxa de busos i treballar 
en un model adequat de busos de proximitat (bu-
sos de barri, busos a demanda...)

• Reivindicar la posada en marxa de tota la línia 9 
del Metro i les connexions entre les línies 1 i 5 (a 
Trinitat) i 1 i 4 (a Sagrera).

• Desenvolupar polítiques urbanístiques que facilitin 
la mobilitat dels vianants i l’accés al transport públic 
(ascensors i escales en barris de muntanya, rampes, 
completar l’accessibilitat a la xarxa de metro).

• Generar un debat urbà sobre la política de conserva-
ció del patrimoni.

• Participar activament en la multiconsulta del mes 
de final d’any donant un suport actiu a les propostes que 
han sortit dels teixits veïnals: a favor de la gestió pública 
de l’aigua orientada a comptar amb una empresa pública 
de gestió de l’aigua.

Objectiu 3. Llibertats, transparència i parti-
cipació ciutadana

• Abordar les qüestions de seguretat i convivència de 
forma integral organitzant un procés veïnal d’anàlisi, 
debat i proposta.

• Treballar i exigir un nou pla de participació en l’àm-
bit de barri i districte que reforci la democràcia, la parti-
cipació i possibiliti l’elecció directa de consellers.

• Repensar l’experiència de processos participatius 
per elaborar propostes de millora.

• Impulsar la derogació de l’ordenança de civisme.
• Reforçar els barris amb accions orientades a evitar 

la proliferació de comportaments racistes, xenòfobes i 
donar suport als processos d’acollida de nous veïns i re-
fugiats.

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

• Fomentar iniciatives que promoguin la convivència 
als barris.

• Desenvolupar la cultura als barris a través del pro-
jecte Barri Espai de Cultura.

Objectiu 4. Una economia verda i de com-
promís social

• Impulsar la lluita contra els diferents tipus de conta-
minació que afecten greument la salut.

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

• Avaluar la implantació del nou contracte de neteja.
• Impulsar accions favorables a l’eficiència i l’estalvi 

energètic.
• Defensar la municipalització de l’abastiment d’ai-

gües.
• Mantenir propostes a favor de plans de desenvolu-

pament de barris o districtes orientats a promoure l’ocu-
pació de qualitat i combatre la desertització comercial i 
d’activitats.

 Objectiu 5. La FAVB, actriu d’una societat 
en mutació

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

• Potenciar una resposta veïnal d’àmbit metropolità 
per encarar els problemes que requereixen una perspec-
tiva metropolitana.

• Establir lligams amb Federacions d’altres parts de 
l’Estat, en especial amb les que operen en grans àrees 
amb problemes similars als que tenim a casa.

• Iniciar un debat estratègic al sí de la FAVB.



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 en-
titats veïnals del districte, per la seva ratificació o no a l’Assemblea General més imme-
diata”.

Associació Xarxa Veïnal del Raval 
Districte: CIUTAT VELLA
c/ Vistalegre, 15 baixos

Proposta de la Junta: FAVORABLE         
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