
 Pla de treball 2020-21 
 

 

1 

 

PLA DE TREBALL 2020-21  

 

EL MOVIMENT VEÏNAL I LA COVID 
 
El pla de treball que presentem estava pensat abans que comences la pandè-

mia de la Covid. Molts dels seus continguts segueixen vigents i tenen a veure 

amb dinàmiques de llarg termini i plantegen la necessitat d'un treball sostingut 

en el temps. Per això, pensem que globalment segueix sent vàlid, malgrat que 

els ritmes i les prioritats s'han d'adaptar en el temps. 

Hi ha, però, un conjunt de qüestions que la pandèmia i el confinament han po-

sat en evidència i que afecten directament al nostre funcionament i les nostres 

prioritats. Canvis que signifiquen a la vegada reptes i oportunitats de canvi. En 

destaquem les més importants. 

 

A Canvis en el funcionament de les entitats 

El confinament ha creat greus problemes en les nostres practiques quotidianes. 

Hem fet esforços per trobar solucions i per utilitzar les comunicacions per fer 

reunions virtuals. No totes les entitats tenen els mateixos recursos ni capaci-

tats. I plantegen problemes de relació amb el veïnat. Amb l'experiència dels 

darrers mesos ens caldrà aprofundir en formes de treball que permetin funcio-

nar en circumstàncies tan complexes i que poden ser duradores en el temps. 

 

B La importància dels serveis públics i les cures 

Si alguna cosa ha quedat clara ha estat tant la importància dels serveis públics 

i les activitats de cures com la seva infradotació i insuficiències: sistema sanita-

ri, educatiu, assistència domiciliaria, residències de gent gran. Activitats clau en 

la garantia de benestar i que presenten dèficits estructurals i falles organitzati-

ves essencials. La prolongació de la pandèmia pot accentuar aquesta crisi i 

donar nous ensurts. 

La defensa dels serveis públics, la demanda de millora i el control del seu fun-

cionament als nostres barris es converteixen en una activitat crucial en defensa 

del benestar del nostre veïnat. Cal treballar en l'àmbit de barri així com de for-

ma coordinada dins el moviment veïnal, ja que es tracta d'una problemàtica de 

dimensions globals. 

 

C La nova pobresa i les xarxes de solidaritat 

La crisi ha afegit noves bosses de pobresa i privacions. No tan sols és una 

manca de recursos per subsistir, és també que l'opció cap a la digitalització 

dels serveis públics ha generat noves formes d'exclusió. És també palès que 
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les situacions més extremes estan relacionades amb les polítiques migratòries 

que deixen sense drets efectius a molta gent. 

No tot ha estat dolent, a molts barris s'han donat respostes solidàries, s'han 

activitat xarxes de suport que ja existien i s'han creat de noves. 

Moltes de les situacions emergides amb el confinament corren el perill de tor-

nar-se endèmiques a causa de la persistència de la crisi i a la insuficiència de 

les polítiques públiques. Farà falta molta solidaritat i molta intel·ligència per fer 

front a la situació, mantenir una pressió adequada sobre les administracions 

perquè no defugin les seves obligacions, per desenvolupar models d'acció soli-

dària que no generin més dependències i que, a la vegada, siguin útils per re-

forçar organització als barris i canalitzar esperits solidaris. 

 

D Nous conflictes en l'espai públic 

Amb la sortida del confinament s'han generat nous conflictes en l'espai públic. 

Un espai limitat en una ciutat tan densa com Barcelona i on conviuen necessi-

tats i demandes socials contradictòries. El conflicte més intens s'ha plantejat 

amb l'ampliació de terrasses, els espais per al cotxe i per als vianants. També 

amb canvis en la intensitat d'ús en alguns espais. Treballar per trobar solucions 

que millorin la convivència i prioritzin els interessos col·lectius és una tasca que 

ja fèiem i que ara caldrà reforçar. 

 

E Distanciament social 

La Covid ha generat moltes pors i patiments. I algunes de les respostes socials 

poden convertir-se en futurs mals. Més individualisme i pors als altres, més pre-

ferència pel transport privat, més prejudicis contra determinats col·lectius. En 

un pla més elemental, la pandèmia ha impossibilitat la celebració de moltes 

activitats lúdiques i festes majors, un dels grans esdeveniments que contribuei-

xen a crear sentit de col·lectivitat, de barri. 

Si aquestes tendències es consoliden, poden generar noves dinàmiques per-

verses i afectar la convivència en molts aspectes. Des d'una major segregació 

social fins a la posada en qüestió de polítiques orientades a reduir l'impacte 

ambiental. 

Per això, ens caldrà treballar en propostes i iniciatives que permetin consolidar 

el sentit d'allò col·lectiu tenint en compte les restriccions imposades per la situ-

ació. 

 

F Amenaces globals i construcció d'alternatives socials 

Estem a la primera fase d'un gran terrabastall. Ara, preocupats per l'evolució de 

la pandèmia, però també d'una nova crisi econòmica. Segons com s'encari el 

problema podem estar a l'inici d'una nova involució social, com la que vàrem 

experimentar amb les polítiques d'ajustament justificades per la crisi del 2008 i 
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que ara s’hi afegeix l'impacte de la Covid. Cal un canvi, però les elits locals ni 

en són conscients ni estan gens interessades a fer-lo. Ho hem constatat a la 

negociació del Pacte per Barcelona i en les seves respostes al decret del 30% 

d'habitatge i a la regulació dels lloguers. Si no som capaços de generar una 

àmplia resposta social, podem experimentar noves retallades de drets. Per ai-

xò, una tasca crucial és contribuir a construir una forta dinàmica social per fer-li 

front. I això cal fer-ho tant en l'àmbit de ciutat, on ja hem tingut una sèrie d'ex-

periències positives com el front d'entitats socials, l'acord pel Pacte de l'Habi-

tatge, etc. I a cada barri les AV han de treballar per consolidar teixits socials 

existents. No és temps de sectarismes, si no de construir entre tots i totes di-

nàmiques que transformin la molt difícil situació actual. 

 
 

................................................ 

 
 
El moviment veïnal de Barcelona té un ample recorregut i una forta presència a 

molts barris de la ciutat. La seva persistència i continuïtat han estat claus per moltes 

de les millores urbanístiques, d’equipaments i de serveis dels nostres barris. També 

per al desenvolupament d’iniciatives i activitats que tenen un gran valor per fomen-

tar la convivència. La crítica i l’activitat del moviment veïnal i de la pròpia FAVB han 

servit per donar veu a la gent que té poca representació, per contrarestar les iniciati-

ves de les elits econòmiques i per fer front a les males pràctiques de les administra-

cions públiques. La FAVB i moltes AV han estat també un element clau de suport a 

entitats i moviments socials amb els quals hem construït xarxes d’entesa i coopera-

ció. Tot això es molt important i ho hem de preservar. I comporta que en molts casos 

el pla de treball d’un any sigui en bona mida la continuació de l’anterior. Si alguna 

cosa hem aprés és que la paciència i la constància  són les millors virtuts del nostre 

moviment. 

Però ens cal també considerar que la societat està canviant, en alguns aspectes a 

velocitat sobtada, que apareixen nous problemes als quals cal respondre. És en 

aquesta capacitat d’adaptació i renovació on el moviment veïnal es juga el seu futur. 

Un futur que és crucial perquè a la nostra ciutat segueixi existint a tots els barris un 

activisme fort que serveixi per garantir el benestar, la participació i la convivència. 
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El nou context 
Molta feina del moviment veïnal té una llarga continuïtat. Seguim treballant per la 

consecució d’equipaments que mai acaben d’arribar, per reformes urbanístiques 

pendents i per la millora de les polítiques publiques que milloren les condicions de 

vida dels nostres barris. El foment de la convivència, de les bones relacions als barris 

és també una feina de dia a dia que no s’acaba mai. Per això, una part del nostre pla 

de treball és sempre seguir fent el que ja fem.  Però per això també cal reconèixer els 

canvis que es produeixen en el nostre entorn, les noves qüestions que ens obliguen a 

replantejar la nostra acció i el perill de caure en rutines de les quals no en sabem sor-

tir.  Per això, el pla de treball ha de començar per detectar els canvis en els contextos 

en què hem de desenvolupar la nostra feina. Canvis que afecten tant la nostra orga-

nització com els nostres espais de treball. Convé repassar els problemes principals 

que emergeixen en el moment actual. 

A) La necessitat d’una renovació de les AV i el moviment veïnal 
Com a organització, el problema més important que ens hem de plantejar és el de la 

necessària renovació de les AV i de la pròpia FAVB. 

Els principals elements que obliguen a fer aquesta renovació i que detectem són: 

 Envelliment de molts dels membres actius de les AV i necessitat d’un recanvi 

generacional. 

 Noves formes d’entendre l’activitat social i existència de formes alternatives 

d’organització en els nostres entorns. 

 Devaluació del reconeixement per part de l’administració i, especialment, 

una forta hostilitat  per part d’algunes organitzacions polítiques. 

Tot això, implica la necessitat d’establir respostes orientades a afavorir el relleu ge-

neracional, a repensar les formes d’organització i acció, i fer un treball ferm per ob-

tenir un millor reconeixement social.  

B) Canvis socials que exigeixen noves respostes 
Estem en una situació canviant generadora de molts problemes, incerteses i pregun-

tes. En aquest pla cal destacar: 

 La persistència de la pobresa i les fortes desigualtats fruit de la forma com es 

va respondre a la crisi, de la precarització de les condicions laborals, de les 

condicions imposades per les lleis migratòries, de les retallades de despeses 
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socials,  de pràctiques patriarcals dins el món laboral i del preocupant índex 

d’atur juvenil, entre d’altres. 

 La presència de forts fenòmens especulatius i d’un capitalisme depredador 

que té un fort impacte sobre l’habitatge i les transformacions del comerç i els 

serveis. 

 La creixent conversió de la nostra ciutat en un pol turístic generador de pro-

blemes a molts nivells, molt focalitzats en determinats barris. 

 Nous problemes de convivència i inseguretat en part lligats a les dinàmiques 

anteriors i sovint molt complexos respecte a les seves causes i els abordatges 

possibles. Problemes tan diversos com els del narcotràfic violent, la violència 

de gènere, fins a problemes de convivència més quotidians com el que plan-

tegen la tinença de gossos o els nous models de transport individual. 

 La cada cop més evident crisi ecològica (contaminació, canvi climàtic, deteri-

orament de l’entorn natural…) amb múltiples efectes sobre la vida humana i 

que obre la porta a l’aplicació de mesures que obliguen a canvis substancials 

dels comportaments individuals i col·lectius. 

 Els canvis demogràfics marcats, per una banda, per l’envelliment de la pobla-

ció local i, per l’altra, per una inevitable arribada de nous veïns i veïnes provi-

nents de molts indrets.  

 Tensions socials derivades dels enfrontaments polítics i, en particular, 

l’emergència d’una extrema dreta que legitima molt comportaments que 

trenquen la convivència i generen nous perills.  

En resum, se’ns acumulen dinàmiques molt diverses i complicades que sovint ater-

ren als nostres barris en situacions difícils de treballar i que ens obliguen a repensar 

de forma permanent quina és la millor forma de afrontar-les. Tot i que molts 

d’aquests problemes tenen una base estructural que requereix de canvis a alts ni-

vells (polítics, legislatius), la resposta sobre com abordar les dificultats que es gene-

ren en el dia a dia requereix de noves formes de solidaritat, autoorganització i gestió 

dels moviments socials que ajudin a pal·liar i, en la mesura del possible, elevar pos-

sibles solucions a nivell de barri, de districte i de ciutat.  
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PROPOSTES DEL PLA DE TREBALL PER FER FRONT A AQUESTS REP-

TES 

A)  La FAVB i les AV: transformació i enfortiment 
Els reptes organitzatius estan plantejats tant a nivell de la FAVB com de cadascuna 

de les entitats. 

Els darrers anys ja hem posat en funcionament una sèrie d’iniciatives per ajudar a 

aquesta transformació, com han estat: 

 La celebració de reunions periòdiques als districtes entre representants de la 

FAVB i les AV. 

 La posada en marxa d’una Escola Veïnal per abordar qüestions amb més co-

neixements. 

 L’inici d’una reflexió estratègica que ha servit per elaborar aquesta proposta. 

 L’enviament d’un butlletí informatiu intern a totes les entitats. 

 Els no gaire reeixits intents d’oferir serveis a les entitats interessades. 

 La difusió i presència a les xarxes socials. 

Es tracta en molts casos de treballs a mig fer, que exigeixen una acció continuada i 

que, per tant, s’inclouen  en el pla de treball de cada any.  

Ara ens plantegem donar més passos en aquesta direcció, passos que seran més 

fructífers si la FAVB i les entitats federades treballem conjuntament en la mateixa 

direcció i sabem desenvolupar les sinèrgies que ens ajudin a enfortir-nos mútua-

ment, entenent aquest enfortiment com un procés continu i no com una meta final.  

Pel que fa a les AV 
Hi ha diverses mesures que poden oferir bons resultats:  

 Membre de la FAVB de referència per districte i coreferent: millorar els canals 

de comunicació més enllà de les reunions de districte establint persones de 

contacte estable entre la Junta i les AV, repensant els espais de trobada en 

aquells districtes amb forta diversitat de barris. 

 Acompanyament, suport i socialització de l’experiència: suport de la FAVB a 

les entitats que el necessitin per fer una renovació de junta, desenvolupant el 
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coneixement après de les experiències que ja estant fent algunes associaci-

ons . 

 Promoció d’un model representatiu just i igualitari: treball de la FAVB enfront 

l’Ajuntament per aconseguir que totes les entitats tinguin unes condicions 

materials dignes a partir de la constatació de fortes diferències entre distric-

tes. 

 Formació i assessorament: suport a la formació d’entitats a barris on el teixit 

associatiu es més dèbil. Digitalització de les relacions: posada en ple funcio-

nament de la plataforma informàtica que permet un continu treball 

d’informació i debat. 

 Espais de debat i treball: organització de trobades per discutir posiciona-

ments sobre temes que afecten un conjunt d’entitats. 

 Promoció i reconeixement de la bona feina feta: seguir treballant perquè  to-

tes les entitats federades compleixin el codi ètic. 

 Quantificació del capital social: elaboració d’un treball pilot sobre els temps 

que, per una banda, posi de manifest el temps de treball dedicat pels activis-

tes veïnals i, per l’altra, faci propostes d’organització dels temps de reunions 

(interns, externs, amb l’Administració) que permeti millorar el nostre funcio-

nament (condicionat a obtenir recursos). 

Pel que fa a la FAVB 
Hem avançat en molts del temes que ens vàrem plantejar en l’anterior pla de treball 

pel que fa a millora organitzativa, eines de gestió, millores del local, reforçament de 

la junta, etc. Però queda molt per fer. En concret ens marquem objectius en relació a:  

 Buscar nous recursos financers que permetin consolidar la nostra organitza-

ció i els serveis a les entitats federades. 

 Consolidar l’ús de les noves xarxes de comunicació i gestió ja posades en fun-

cionament. 

 Continuïtat de les reformes en el local iniciades l’any anterior. 

 Reforç del funcionament de l’Escola Veïnal i del BEC. 

 Normalitzar el rol dels becaris que participen a la FAVB  per mitjà d’acords 

amb les universitats. 
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 Fer les gestions pel compliment del conveni amb la Universitat de Barcelona  

sobre l’arxiu històric de la FAVB. 

 Desenvolupar iniciatives orientades a la continuïtat de la revista La Veu del 

Carrer. 

 Plantejar la necessària renovació de la Junta i reforçar la xarxa de 

col·laboradors en tasques específiques. 

 Seguir reforçant les xarxes de cooperació amb altres entitats i la presència 

institucional i pública de la FAVB per fer avançar les nostres propostes i rei-

vindicacions. 

 Impulsar propostes d’àmbit metropolità per fer front a problemàtiques que 

superen el marc de ciutat. 

 Participar a reunions amb la CEAVV(Confederación Española de AV) per 

desenvolupar iniciatives conjuntes. 

B)  Transformar la ciutat en una situació complexa 
La magnitud i complexitat dels problemes que tenim davant nostre ens obliga a fer 

un esforç tant de reflexió com d’acció. En tenim una llarga experiència, però ara és 

hora de fer un pas més.  Es tracta d’una situació que afecta el conjunt de la ciutat i té 

concrecions específiques als diferents barris en funció de les seves especificitats ur-

banístiques i socials.  

Ens cal reforçar la nostra acció, aprendre d’experiències, portar accions que vagin 

més enllà de cada barri particular, reivindicacions que tinguin impacte en les políti-

ques municipals i més enllà.  Per això, un objectiu bàsic i transversal és: 

 L’enfortiment de les vocalies de la FAVB com a eina de comunicació, impuls, 

organització i elaboració de propostes col·lectives en els diferents àmbits 

d’actuació. 

 La creació de processos més enllà de la pròpia FAVB  i les AV que faci avançar 

les nostres propostes a escala de ciutat. 

 En el pla concret aconseguir que la nostra veu i les nostres demandes es facin 

sentir en el PAM que s’està elaborant. 

 Creació de comissions per tractar problemàtiques específiques. 



 Pla de treball 2020-21 
 

 

9 

 

 Generar un bon sistema de comunicació entre vocalies per tractar temes que 

exigeixen una visió transversal. 
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Línies d’acció prioritàries als diferents àmbits 

Desigualtats, drets socials bàsics  
Bàsicament és un treball a desenvolupar per les comissions de Salut, Dones, Habi-

tatge i Educació.  

És obvi que cal posar en marxa una Comissió de Drets Socials, que segueix sent un 

dels temes pendents d’anteriors mandats. 

Com a feines específiques: 

 Participació activa en les campanyes i xarxes en les quals ja tenim partici-

pació: Defensa de la sanitat pública, defensa de l’escola pública, defensa 

de les pensions, contra la llei Aragonès, pobresa energètica, renda garan-

tida, dependència i SAD, etc.  

 Continuar la campanya per impulsar un nou pacte per l’habitatge que in-

corpori mesures efectives per garantir l’accés a l’habitatge a tothom amb 

altres entitats amigues. Cal fer un seguiment de l’acompliment de les fites 

assolides i seguir pressionant perquè les administracions portin a terme 

polítiques més inclusives i efectives d’habitatge (promoció d’habitatge 

públic, control de l’especulació, regulació lloguers, evitar barris gentrifi-

cats ). Una política que també plantegi un fort impuls a la rehabilitació 

d’habitatges en mal estat, ajuts per a la retirada d’amiant d’habitatges 

privats, etc. Exigir la creació d’una oficina municipal antimobbing immobi-

liària i la creació de Taules d’Habitatge a tots els barris (actualment en 

debat al Consell de Ciutat). 

 Consolidar el treball de lluita per l’habitatge i els drets socials al barris. 

 Seguir promovent habitatge cooperatiu i altres fórmules d’habitatge al-

ternatiu. 

 Impulsar la creació d’una oficina d’informació i gestió de l’amiant que 

centralitzi aquesta problemàtica de ciutat.        

 Avaluar l’impacte del Pla de Barris i veure les seves potencialitats, elevant 

propostes d’acció i millora. 
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 Plantejar la necessitat d’ampliar polítiques integrals en més barris, ade-

quant-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 contemplin una perspectiva de gènere i s’avanci en 

mesures d’igualtat i contra la violència de gènere. 

 Preparar amb la CEAV per al mes de juny una trobada estatal de Mujeres 

vecinales a Badalona. 

 

 Renovar la proposta d’un llibre blanc sobre l’estat de la prostitució a Bar-
celona. 

 

 Prova pilot en els barris de recorreguts segurs per a les dones punts liles. 

 

 Treballar en suport de polítiques orientades a garantir rendes bàsiques i 

polítiques efectives de reducció de la pobresa. 

 Treball per convertir els serveis socials en veritables serveis comunitari, 

donant suport a projectes que es puguin impulsar des de les EBASP i faci-

litant la vinculació als territoris. 

 Continuar amb les campanyes en defensa de la sanitat pública, en la mi-

llora d’equipaments i assistència i també aconseguir la participació real 

dels usuaris dels centres, mitjançant comissions de participació. 

o - Començar el debat de la necessitat que els funcionaris públics 

optin per l’opció del sistema sanitari públic, en lloc d’optar per 

mútues privades. 

 Continuar amb l’exigència que les persones internades en residències as-

sistides tinguin dret a la mateixa cartera de serveis sanitaris que la resta 

de la població.   

 Treballar per la universalització de l’escola pública al nivell 0-3, lluitar 

contra la segregació escolar en molts barris, defensar la qualitat de 

l’escola pública i desenvolupar un sistema educatiu obert als barris, així 

com acompanyar el canvi d’escola inclusiva a sistema inclusiu.  

 Treballar als barris per fomentar la convivència i la igualtat, i garantir els 

drets de tothom. 
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 Seguiment de les polítiques d’acollida a menors no tutelats i garantir la 

seva continuïtat un cop són majors d’edat. Seguiment de recursos i pro-

postes d’escoles de segona oportunitat per a joves en risc d’exclusió soci-

al.  

 Treballar amb altres entitats per canviar la llei d'estrangeria. 

 El moment actual ha donat un gir a les polítiques mantingudes fins ara 

sobre benestar social, retallades i falta d’inversions en sanitat, serveis, 

atenció a les persones, pensions i rendes (la renda mínima d’inserció, la 

dependència…) En general, a tot allò que afecta la gent gran. El que ano-
menem pandèmia ha deixat arraconades les persones grans. 

A la vista de tot el que ha passat ens hem adonat que hem estat invisibilit-

zats, marginats, sense dret a decidir sobre la nostra pròpia vida i la nostra 

pròpia mort, abandonats i exclosos de la sanitat perquè semblava que 

érem els culpables de la pandèmia. 

Totes aquestes coses ens obliguen a plantejar-nos un pla de treball per 

recuperar les nostres vides. 

Hem de recuperar els drets perduts i la forma de vida digna d’acord amb 

els drets que recullen tant l’ONU com l’OMS. 

És per això que proposem buscar representants entre les AV perquè for-

min part dels consells de barri de la gent gran. Això ens permetrà partici-

par en el Consell Municipal de les Persones Grans per aportar propostes, 

opinar sobre les polítiques relacionades amb la gent gran i poder decidir 

sobre elles. 

Proposem buscar voluntaris que en els nostres barris puguin definir la si-

tuació de les persones en situació de risc d’exclusió perquè es pugui actu-

ar per aturar-la.  

Revisar els models d’actuació per a l’ús del temps lliure de les persones 

grans. 

Saber com està la situació de la mobilitat i veure si Barcelona compleix 

amb el seu compromís sobre les Ciutats Amigables (un projecte de l’OMS). 

Conèixer la situació de les residències o sistemes alternatius d’habitatges 

per a gent gran. La situació econòmica, rendes de viduïtat, dependència, 

rendes garantides, etc... 

Proposem revifar les vocalies de jubilats i buscar formes de treball per a 

persones grans i/o vulnerables. Preparar entre tots un pla d’actuació per 

portar a terme tota aquesta feina. 



 Pla de treball 2020-21 
 

 

13 

 

Fins ara, les polítiques actuals no han variat gaire de les que teníem el mes 

de març passat i les persones grans seguim sent marginades no només de 
la presa de decisions, sinó també del fet de decidir sobre com podrem su-

perar aquesta situació en les millors condicions. 

Urbanisme, ecologia urbana 
Bàsicament el treball de les vocalies d’Urbanisme, Medi Ambient i Amiant com a pro-

postes concretes: 

 Continuar amb l’activitat iniciada a la Taula d’Urbanisme i el seguiment 

dels grans plans de ciutat (Tres Turons, Barris de Muntanya, Barcelona 

Marítima, Besòs, conveni Telefònica, pla del Barça, Model etc.) 

 Mantenir la lluita per canviar l’ordenança de terrasses i el seu grau 

d’acompliment.  

 Suport a les polítiques impulsades des dels barris per fer front als impac-

tes negatius del turisme i la gentrificació. 

 Impulsar una política global de canvi del model de transport a la ciutat 

orientada 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: 

o Defensa dels interessos veïnals en els plans de reforma de les Ron-

des i la Meridiana (incloent-hi la Zona Nord). 

o Lluita per la connexió dels tramvies per la Diagonal. 

o Treballar per la regulació del trànsit en el sí de la campanya per la 

qualitat de l’aire. 

o Vetllar per la implementació i bon funcionament de les Superilles 

per evitar que es converteixin en nous espais gentrificats. 

o Treballar per un desenvolupament d’una política de transport pú-

blic i limitació del trànsit a escala metropolitana. 

o Avaluar el nou model de xarxa de busos i treballar en un model 

adequat de busos de proximitat (busos de barri, busos a deman-

da...) 
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o 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). 

o Desenvolupar polítiques urbanístiques que facilitin la mobilitat 

peatonal i l’accés al transport públic (ascensors i escales en barris 

de muntanya, rampes, completar l'accessibilitat a la xarxa de me-

tro). 

 Generar un debat urbà sobre la política de conservació del patrimoni. 

 Treballar per impulsar el moviment veïnal per a l’erradicació de 

l’amiant. Convenció Per un país lliure d’amiant per al 25 d’abril. Xerrades 

en els barris sobre l’amiant. 

 Treballar per exigir un debat ciutadà i una moratòria en la implantació del 

5G i impulsar mesures de control de les emissions electromagnètiques. 

 Impulsar noves polítiques de recollida de residus i l’extensió del sistema 

de recollida provat amb èxit a Sarrià. 

Convivència, seguretat 
 Posada en marxa de la comissió de convivència i seguretat. 

 Impulsar la derogació de l’ordenança de civisme. 

 Reforçar als barris amb accions orientades a evitar la proliferació de com-

portaments racistes, xenòfobs i donar suport als processos d’acollida de 

nous veïns i refugiats. 

 Seguir treballant i col·laborant amb les lluites contra qualsevol involució 

autoritària en defensa dels drets bàsics. 

 Fomentar iniciatives que promoguin la convivència als barris. 

 Desenvolupar la cultura als barris Barri espai de cultura. 

 Identificar espais de concentració turística on es generen diversos pro-

blemes de convivència i treballar en propostes de treball que no parteixin 

de la reactivitat (cim del Turó de la Rovira, Ciutat Vella, etc). 
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Participació i democràcia 
 Treballar i exigir un nou pla de participació a nivell de barri i districte que 

reforci la democràcia, la participació i possibiliti l’elecció directa de con-

sellers. 

 Repensar l’experiència de processos participatius per elaborar propostes 

de millora. 

 Avaluació de les experiències de pressupostos participatius i suport a les 

AV per a la coordinació de propostes i iniciatives que puguin servir per a 

més d’un barri.  

La FAVB com un element per enfortir les xarxes ciutadanes: 

 Seguir enfortint el treball en les diverses xarxes i acords en els quals hi es-

tem, fomentant la creació d’iniciatives cíviques de llarg abast per fer 

front als problemes urbanístics, socials i ambientals que té la ciutat. 

 Potenciar una resposta veïnal d’àmbit metropolità per encarar el proble-

mes que requereixen una perspectiva metropolitana. 

 Establir lligams amb federacions d’altres parts de l’Estat, en especial amb 

aquelles que operen en grans àrees amb problemes similars als que tenim 

a casa. 

 Iniciar un debat estratègic a la FAVB. 
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SÍNTESI D’ACTUACIONS PER DESTINATARIS 
 

ACTUACIONS FAVB AVV Altres 

Celebrar reunions periòdiques als districtes entre representants de la FAVB i les AV    
Posar en marxa d’una Escola Veïnal per abordar qüestions amb més coneixements    
Iniciar una reflexió estratègica que ha de servir per elaborar aquesta proposta    
Enviar un butlletí informatiu intern a totes les entitats    
Oferir serveis a les entitats interessades    
Tenir presència a les xarxes socials    
Oferir un membre de la FAVB de referència per districte i coreferent    
Acompanyar, donar suport i socialitzar l’experiència des de la FAVB a les AV    
Promoure un model representatiu just i igualitari de treball de la FAVB enfront 

l’Ajuntament per aconseguir que totes les entitats tinguin representació  
   

Assessorar i formar a les entitats que ho requereixin    
Establir espais de debat i treball per eixos temàtics    
Promoure i reconèixer la bona feina i reforçar el funcionament de l’Escola Veïnal i 

del BEC 
   

Quantificar les hores de dedicació dels moviments veïnals     
Buscar nous recursos financers que permetin consolidar la nostra organització i 

els serveis a les entitats federades 
   

Consolidar l’ús de les noves xarxes de comunicació i gestió ja posades en funcio-

nament    

Dur a terme la continuació de les reformes en el local iniciades en l’any anterior    
Normalitzar el rol dels becaris que participen a la FAVB  per mitjà d’acords amb les 

universitats 
   

Fer les gestions per a l’acompliment del conveni amb la Universitat de Barcelona 

sobre l’arxiu de la FAVB 
   

Desenvolupar iniciatives orientades a la continuïtat de la revista La Veu del Carrer    
Plantejar la necessària renovació de la Junta i reforçar la xarxa de col·laboradors 

en tasques específiques i comissions  
   

Seguir reforçant les xarxes de cooperació amb altres entitats i la presència institu-

cional i pública de la FAVB per fer avançar les nostres propostes i reivindicacions    

Impulsar propostes d’àmbit metropolità per fer front a problemàtiques que su-

peren el marc de ciutat 
   

Participar a reunions amb la CEAVV (Confederación Española de AV) per desenvo-

lupar iniciatives conjuntes 
   

Potenciar la consolidació dels grups de treball de temàtiques específiques    
Potenciar la creació de nous de grups de treball per temàtiques específiques    

Taula 1: síntesi d’actuacions per destinataris i estat 

 

Activa  En funcionament però cal reforç  Pendent d’inici  

Tal i com s’aprecia a la taula 1, hi ha actuacions que ja estan en funcionament però a 

les quals s’hi pot incloure qui  estigui interessat/da (en verd), i d’altres que s’han de 

consolidar (en funcionament però cal reforç, en color groc). Seria interessant poder 

incorporar persones a les actuacions concretes i/o que tinguin ganes d’iniciar-ne les 

noves o proposar-ne d’altres (color vermell) que es puguin incorporar a aquest pla de 
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treball 2020-21. No és una eina estàtica de treball sinó un full de ruta per poder fer el 

camí plegats sumant actius i donant resposta al que les AV associades necessiten de 

la FAVB.  

A més de les actuacions generals, també és necessari reforçar les diferents vocalies i 

poder crear-ne de noves com la de Drets Socials, tasca que assumeix en part la voca-

lia de Salut, però que convindria generar-ne una vocalia específica: 

VOCALIES I GRUPS DE TREBALL ESTAT 

Vocalia de Salut  

Vocalia d’Educació  

Vocalia d’Habitatge  

Vocalia Dones  

Vocalia Urbanisme  

Vocalia Medi Ambient  

Vocalia Convivència i seguretat  

Vocalia Participació i democràcia  

Vocalia Drets Socials  

Grup de treball Amiant  

Grup de treball 5G  

Junta de la FAVB  

Taula 2: vocalies i grups de treball 

Activa  En funcionament però cal reforç  Pendent d’inici 

 


