
L’Escola de la Favb és un espai de reflexió, producció i difusió d’idees i propos-
tes que volem abordar de manera compartida.

L’impacte de la Covid ha canviat el rostre dels nostres barris. Els problemes no només 
continuen sinó que s’agreugen. És imperiós el replantejament d’allò que pensem i 
fem, del nostre discurs i de la pràctica del moviment veïnal.

L’Escola Veïnal també canvia de format. Inevitablement i a causa de les mesures i 
restriccions, el programa d’aquest any s’adequa a les trobades digitals.

L’Escola és una àgora on hi caben totes les persones implicades en el moviment 
veïnal i les associacions que configuren la FAVB. És un espai obert i pluridisciplinari. 
La definició de l’escola és col·lectiva i aposta per l’elaboració del seu temari de ma-
nera col·laborativa entre tota la gent interessada. Si vols participar en la comissió de 
l’Escola escriu a: escolaveinal@favb.cat

Amb el suport de:

Programació:

La Favb està desenvolupant el projecte “Reduir 
els residus, casa a casa, barri a barri” amb una 
sèrie d’activitats a diversos barris de la ciutat. En 
aquests barris organitzarem xerrades on-line on 
exposarem la greu problemàtica quotidiana de 
la gestió dels residus, que està lluny d’assolir els 
compromisos mediambientals europeus. Aques-
tes sessions són obertes a tothom. 

Dates:
Primera xerrada 
al Guinardó 
19/11/2020
+info aquí

Ara, a l’igual que abans amb el paper i el llapis, 
hem d’aprendre a utilitzar noves eines per tal 
d’explicar què passa en el barri. Aquest taller 
impartit per les companyes de La Veïnal TV 
constarà de quatre sessions pràctiques per fer el 
nostre primer vídeo. Trieu un tema i posem-nos 
mà a l’obra.

Data:
desembre

Trieu el tema del 
vídeo i ens dieu de 
quina AV sou:
escolaveinal@favb.cat

Presentació d’una guia sobre les obligacions 
fiscals de les AV. La trobareu aquí.

Taller per resoldre dubtes i establir consells.

Saber com podem utilitzar de manera individual 
o com AV el Facebook, Twitter, Whatsapp i altres 
xarxes és molt útil per socialitzar, informar-se, 
difondre...
Es realitzaran tallers en grups petits per 
permetre abordar dificultats concretes. Per 
homogeneïtzar aquests grups segons el grau de 
coneixement previ us heu d’inscriure omplint 
aquest qüestionari

Xerrades sobre la problemàtica de l’amiant. 
Debats oberts a tota la ciutadania organitzats 
per la Comissió contra l’amiant de la Favb. A cada 
xerrada hi intervindran dos experts i parlarem 
dels focus d’amiant concret que hi ha a cada 
Districte. 
La voluntat és fer un debat per Districte. 
Veure presentació

Dates:
Desembre, gener 
i febrer

És important que 
ens digueu quines 
AV voleu impulsar 
aquestes xerrades
escolaveinal@favb.cat

Taller per conèixer en profunditat el funcio-
nament de l’administració local. Seran quatre 
sessions:
- Competències i models de gestió.
- Llei de transparència i bones pràctiques.
- Pressupost municipal.
- Llei de contractes del sector públic.

Data:
14, 21, 28 de gener
4 de febrer

Informació i inscrip-
cions: Aquí

Data:
9 desembre

Especialment dirigit 
als càrrecs de treso-
rer de les AV

Dates:
desembre/gener/
febrer

Cal omplir el 
qüestionari 
i ens posarem 
en contacte amb 
vosaltres

A partir d’una pel·lícula o documental obrirem 
un debat que sigui suggerent.
Us passarem l’enllaç de la projecció perquè 
el pugueu veure durant la setmana quan us 
vagi o bé o conjuntament abans del debat. 
Intentarem portar a la taula una persona entesa 
en la matèria. De moment tenim dues propos-
tes, però s’admeten idees: “Quién manda en la 
ciudad” i “Ciutats vivibles”.

Dates:
A partir de gener 
tots els divendres 
de finals de mes.

19h projecció
20.30h debat

Si volem tenir incidència en la millora de la 
sanitat pública hem de saber com està formada i 
quines competències té cada organisme.
En el taller explicarem l’organigrama de l’estruc-
tura sanitària i la Cartera de Serveis i els Drets.
L’objectiu és conèixer el funcionament del 
sistema amb la finalitat de focalitzar adequa-
dament les nostres demandes.

Data prevista:
Febrer

Quan es concreti 
la data obrirem 
inscripcions

Arran de l’aprovació del Codi de bones pràcti-
ques en la igualtat de gènere en la darrera as-
semblea de la Favb, un grup de dones hem estat 
desenvolupant el seu contingut amb la intenció 
que sigui una guia útil per a totes nosaltres. 
Volem fer una trobada per compartir les nostres 
inquietuds amb totes les dones de les AV de la 
Favb.

Data prevista:
finals de febrer

Taula rodona:
Balanç sobre l’impacte de la Llei catalana de 
regulació dels lloguers.
• Com funciona.
• Límits de la llei.

Taula rodona:
• La necessitat estratègica per al moviment 

veïnal d’alçar la mirada cap a la realitat 
metropolitana. 

• Anàlisi del PDU.

Data prevista:
entre març 
i juny de 2021

 

Data prevista:
entre març 
i juny de 2021

Quan es concreti 
la data obrirem 
inscripcions

Les accions de les AV han estat bàsiques per 
entendre els canvis en la Barcelona de la tran-
sició. La memòria d’aquestes activitats no 
es pot perdre. En aquest sentit, la preservació 
dels arxius de les AV és molt important. De quin 
volum estem parlant? En quin estat es troba? 
Per compartir i valorar com s’ha de conservar, 
l’Escola convocarà a una trobada. Ompliu aquest 
qüestionari.

Quan es concreti 
la data obrirem 
inscripcions

Quan es concreti 
la data obrirem 
inscripcions

Data prevista:
entre març 
i juny de 2021

Quan es concreti 
la data obrirem 
inscripcions

Contacte: escolaveinal@favb.cat

Més informació (Participa-Favb)

http://escolaveinal@favb.cat
https://photos.app.goo.gl/5kxwDMd1JnC7PpeFA
https://photos.app.goo.gl/1tEy3icAJg4qSe4G6
http://escolaveinal@favb.cat
https://drive.google.com/file/d/1JQtaB-ZIkZWuExvZgbn_cSI339TwVk28/view?usp=sharing
https://forms.gle/BXYgug8CLsmWvaBp7
https://sho.co/1DMQ5
http://escolaveinal@favb.cat
https://participa.favb.cat/assemblies/EscolaFAVB/f/843/meetings/1874
https://forms.gle/BXYgug8CLsmWvaBp7
http://i ens posarem en contacte amb vosaltres 
http://i ens posarem en contacte amb vosaltres 
http://i ens posarem en contacte amb vosaltres 
http://escolaveinal@favb.cat
https://participa.favb.cat/assemblies/EscolaFAVB

