PROGRAMA
Escola Veïnal
ON ENS COL·LOQUEM ELS HOMES
EN LA LLUITA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE?
Dos tallers dirigits als homes de les AV.
Dinamitzarà l’Associació El Taller. Ho organitza la Comissió de Dones de la Favb
+ info
Què t’apropa i què t’allunya del feminisme? 27 OCTUBRE
Colze a colze amb les nostres companyes del moviment veïnal 10 NOVEMBRE

DIÀLEGS AMB GENT INTERESSANT
Tenim moltes persones al nostre voltant de les que podem aprendre i reflexionar.
Des de l’Escola ens volem apropar a elles establint un diàleg vivencial i informal.
La primera persona que entrevistarem és la Custòdia Moreno, dirigent veïnal del
Carmel i pregonera de la Festa Major de Barcelona.
Ben aviat us enviarem la informació.
4 NOVEMBRE

PUJADA DE LA LLUM
Sessió de debat per:
•
Conèixer bé el que paguem en el rebut de la llum
•
Saber les claus del perquè les factures pugen de manera astronòmica
•
Com fer-hi front des dels moviments veïnals
Pel debat comptarem amb la presència d’Ecologistes en Acció i de l’APE
DESEMBRE

LES HORMONES DESCONTROLADES
PELS NOSTRES CARRERS
Les botellades en la via pública són un problema que desespera a molts veïns i veïnes.
El confinament ha estat una vàlvula de pressió pel jovent però pensem que aquest
fenomen juvenil és més complex i que no té solucions fàcils.
Taula rodona per donar-nos elements per abordar correctament
aquesta problemàtica
NOVEMBRE

ECONOMIA I ECOLOGIA
Estem ja immersos en una crisi ecològica que afectarà cada cop més el dia a dia de
les nostres vides i dels nostres barris (mobilitat, pobresa energètica, episodis metereològics extrems...)
En aquest debat de la mà d’experts valorarem l’impacte d’aquesta crisi i les seves
conseqüencies en l’emergència social.

DESEMBRE

EL BUS A DEMANDA
El bus a demanda és una nova modalitat de transport públic que requereix una
reflexió per part de les AV. Està indicat pels barris de muntaya i la Favb fa cinc anys
també el va plantejar com a bus necessari pels centres sanitaris.
En aquesta sessió tindrem experts i aportarem experiències prèvies. Serà
organitzada per la Comissió de mobilitat de la Favb
GENER

PLANS DE TREBALL DE LES AV
Un Pla de treball no és només un document a presentar en les assemblees de les
nostres entitats. És una oportunitat per analitzar els problemes que tenim i establir
les mesures estratègiques i realistes per tirar endavant. Però perquè això sigui així
cal una metodologia.
En aquesta sessió, de la mà d’en Salva Lara, intentarem explicar algunes eines
FEBRER

L’ARXIU HISTÒRIC DE LA NOSTRA AV
Les accions de les AV han estat bàsiques per entendre els canvis en la Barcelona de la transició. La
memòria d’aquestes activitats no es pot perdre. En aquest sentit, la preservació dels arxius de
les AV és molt important. En el marc del 50 aniversari de la Favb, proposem:
- Enviar un qüestionari per ser conscient de quin llegat tenim i en quines condicions està
- Fer una sessió per compartir orientacions
- Elevar a l’Ajuntament el suport necessari per a aquesta preservació
MARÇ

ELS RESIDUS SOBRE LA TAULA
Continuarem realitzant xerrades en els barris sobre un tema cabdal per la sostenibilitat de la ciutat: la gestió dels residus. Aquests debats aniran precedits d’un
qüestionari amb la finalitat que el veïnat agafi consciència del gran desconeixement que tenim de la qüestió.
Ho organitza la Comissió de residus de la Favb. + info
Digueu-nos en quins barris voleu que organitzem aquests debats.
A DISPOSICIÓ

OBSERVACIONS:

•
•
•
•
•
•

Les dates indicades són orientatives i en cada cas es farà una comunicació expressa.
A mesura que avanci el curs es podran incorporar més propostes.
El format serà on-line, mixt o presencial, en funció de cada sessió.
En tots els casos es requerirà inscripcions.
Tota la programació és gratuïta i les sessions estan dirigides a la gent vinculada a les AV, però
estan obertes a qualsevol persona interessada.
Si vols estar més vinculada a l’Escola Veïnal, participar en la seva gestió o fer suggeriments ens
escrius a escolaveinal@favb.cat
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