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Introducció
Després de 47 anys de la creació de la Favb les associacions de veïns i veïnes encara continuen tenint
el seu protagonisme i arrelament social. Lògicament dins d’un procés de renovació constant: en aquest
segle XXI s'han incorporat a la Favb 14 AV i n'han desaparegut 5. Actualment hi ha federades 109
associacions veïnals.
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LES TRES CARACTERÍSTIQUES DE LES AV
Les tres característiques de les AV són:
A- Voluntat de permanència en el temps
B- Voluntat polièdrica de voler abastar tots els problemes que afecten el barri
C- Voluntat comunitària i d'apoderament veïnal per a la millora del barri
A diferència, que no sempre vol dir en contraposició, de les plataformes que sorgeixen al voltant d'una
problemàtica concreta i desapareixen després; i a diferència dels col·lectius monotemàtics que es
donen en els barris (assemblees de dones o al voltant dels problemes de l'habitatge, cooperatives de
consum, etc. ..) les AV són uns espais permanents en el temps que interactuen amb aquests
col·lectius -però amb la voluntat de ser sensibles a totes les problemàtiques veïnals- a
través dels quals es dinamitza la identitat dels barris com a espais comunitaris i de lluita
per la millora de la vida col·lectiva.

PATRIMONI HUMÀ I SOCIAL DE PRIMER ORDRE EN LA CIUTAT
Sense dubte el marc ha canviat molt d'ençà que es van crear les AV. Fa quatre dècades les AV van
canalitzar els anhels de superar el buit provocat pel desert associatiu de la dictadura. Llavors
pràcticament totes les dinàmiques veïnals s'estructuraven dins de les AV i van ser un actiu clau per al
esdeveniment dels ajuntaments democràtics. Eren uns paraigües sota els quals es litigaven
protagonismes polítics dels recents legalitzats partits que en entrar en les institucions i abandonar les
AV van predir erròniament el final de les AV.
La suposada crisi d'aquestes organitzacions ha estat el mantra que ha acompanyat sempre les AV. Això
ha afectat tant l'autoestima pròpia com la seva imatge pública i, en conseqüència ha comportat la
menysvaloració per part dels poders públics. Però cal observar les realitats objectives que
sustenten un moviment que, amb les seves virtuts i defectes i després de tantes dècades,
continua dempeus i ara integra més entitats que en els seus anys daurats. Per exemple, no
és una anècdota l'interès a conèixer de prop la Favb que ha mostrat aquest any l'estudiós del moviment
veïnal i Cònsol de França a Barcelona, Cyril Piquemal, que el passat 5 de juny va visitar la federació. Si
alcem la mirada amb objectivitat podrem entendre que l’existència de més d'un centenar d'AV, i que
estiguin vives durant tant de temps bàsicament gràcies al voluntariat, és un patrimoni humà i
social de primer ordre en la ciutat. Que a Barcelona quasi un miler de persones estiguin
integrades amb nom i cognoms en les juntes de les AV (vegeu gràfica pag. 28) i que aquestes tinguin
més de 30.000 associats ens hauria de fer pensar (vegeu gràfica pàg. 27).
Les AV, cadascuna amb les seves peculiaritats, tenen el reconeixement de vàries generacions i una
trajectòria que les avala. Això les converteix en espais de referència en els barris on els nous
lideratges poden heretar la saviesa del llegat històric de les lluites que han transformat els seus
entorns. Però els canvis operats en la psicologia social del nostre veïnat obliga a l'adequació d'unes AV
en les quals, si abans tot passava pel seu interior, ara cada cop estan més versades a oferir espais de
suport mutu i facilitadores de dinàmiques col·lectives que ajuden a l'apoderament del veïnat. Aquest
paper va des de temes pràctics com donar cobertura legal i infraestructura a grups no consolidats, a
jugar un paper més qualitatiu d'orientació sobre com afrontar els problemes del barri, ser facilitadors
en la creació de xarxa, ser un espai de reflexió col·lectiva sobre el barri, jugar un paper important de
connexió amb l'administració per crear relacions d'interlocució efectiva, etc...
Aquest paper de les AV mai podrà ser substituït per l'administració perquè requereix que el veïnat
percebi les entitats com uns espais de confiança autònoms dels interessos de l'ajuntament. Seria
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pretensiós dir que si no existissin les AV s'haurien d'inventar però no està de més destacar que en els
darrers anys s'han creat espontàniament noves AV en barris on aquestes no existien o
havien desaparegut (Vallcarca, Can Baró, Turó de la Guatlla, La Salut, Alerta Poble Sec...).

EL PERQUÈ DE LA DIVERSITAT DEL MOVIMENT VEÏNAL
Cauríem en un error si analitzéssim el moviment associatiu veïnal com una realitat homogènia. Un
tret de les AV és la seva tipologia diversa. Unes tenen poques desenes d'associats i altres
compten amb centenars inclús algunes milers de socis. Algunes tenen la seu social en règim de
propietat i altres ubicades en dependències de centres municipals. Unes focalitzades en les
reivindicacions i altres en la celebració de la festa major. Unes no reben ni demanen subvencions i
altres gestionen equipaments públics. Aquesta rica diversitat és deguda bàsicament a que cada AV és
fruit de, per una banda, les dinàmiques internes del barri i, de l'altra, de l'equip humà que les
conforma. Aquesta relativa autarquia explica en gran mesura la seva diversitat, de ben segur que si hi
haguessin existit més interaccions externes, com programes de suport al fenomen de les
AV, aquestes hagueren mostrat una homogeneïtzació molt més gran.
Aquesta poca homogeneïtzació de les realitats de les AV no amaga la característica comuna a totes elles
que ha perdurat durant el temps: la voluntat de posar en valor el barri com a territori viu de
veïnat que té cura de les seves necessitats. L'aposta per potenciar la identitat del barri a
través de les demandes perquè aquests barris siguin més vivibles és l'ADN de les AV.

ELS BARRIS SÓN ELS PRIMERS ESGLAONS DE LA SOCIETAT
Ara bé, el paper de les AV s'ha d'adaptar als temps actuals. Els canvis en la psicologia social del
veïnat dels quals en parlàvem abans tenen que veure amb el fet que cada cop més els habitants d'una
zona determinada se senten menys veïnat de barri. L’afebliment dels llaços de reconeixement col·lectiu
té múltiples raons moltes d'elles emmarcades en l'augment de la ideologia neoliberal que
prima la individualitat davant d’un món hostil. Els temps canvien i les identificacions grupals
de la gent jove passen majoritàriament més per les xarxes socials que no pas per les xarxes de barri.
Més relacions cibernètiques, però menys contacte humà i un espai públic a voltes poc comú. Alhora,
els barris estan immersos en una desestructuració important provocada per la gentrificació que fa que
la memòria generacional del barri es perdi pel fet que molts fills i filles han de marxar. El model
productiu està cada vegada més deslligat del lloc on es viu –a no ser que treballis a casa, la qual cosa
tampoc fa barri- i no cal dir que fa esglai constatar l'impacte del model de comerç per internet que
clausura no només les botigues de tota la vida, sinó també els supermercats que no fa gaire criticaven
perquè feien tancar les botigues de proximitat.
Davant d’aquest panorama podríem concloure que els barris, com a espais vivibles i no merament
administratius, seran aviat una nostàlgia del passat. No ho podem permetre, no tant per defensar una
identitat abstracte de barri sinó perquè ens hi juguem l'estil de vida que voldríem en una societat justa
i solidària. El barri és indispensable com a generador d'espais de vida i de contacte humà.
Espais on conflueix gent diversa que amb la seva convivència forja un reconeixement mutu. Espais on
es poden concretar relacions de cures que el sistema nega. Espais on el cooperativisme pot estar arrelat
i el sentiment comunitari pren vida. En definitiva, espais que les persones s’han de fer seus perquè
també són casa seva. I que, per tant, han de cuidar, reclamar i reivindicar com sempre han fet les AV.
El veïnat ha de ser protagonista del seu entorn i això comporta que l'administració vetlli perquè sigui
així. Les polítiques que es queden en l'oferiment de serveis no són suficients perquè no creen subjectes
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sinó clients. Els barris són els primers esglaons de la societat. I les AV, juntament amb el
teixit associatiu, tenen una gran responsabilitat en aquesta escomesa.
Fa dos anys la Favb va renovar els seus estatuts i ara una entitat que es vulgui federal no cal que
s’anomeni obligatòriament AV, l'important és que compleixi els tres requisits que dèiem al
començament. Es diguin com es diguin, la persistència d'aquest teixit associatiu és molt important per
preservar la identitat col·lectiva de barri. Els problemes de la gent que viu en els barris continuaran
existint, però si estem passius veurem com a causa de l'individualisme imperant les protestes es
decantaran cada cop més cap a lluites nimby i en el "qué hay de lo mío". Les AV han de ser
garantia de visió global de barri, de solidaritat i d'expertesa empàtica amb els sectors
més desafavorits, llocs d'orientació i d'apoderament amb capacitat d'interlocució amb
l'Ajuntament. Estem en un canvi de paradigma. Ara, defensar el barri no és només una demanda de
sindicalistes de barri, sinó que s'ha transformat en una exigència quasi vital.
Per això cal tot el reconeixement de les administracions al paper de les AV.

EL VOLUNTARIAT, EL SEU VALOR I LES SEVES LIMITACIONS
Un tret fonamental de la gent activista del moviment associatiu és la seva implicació voluntària. Això
és un valor que garanteix la seva autonomia i llibertat d'acció. Però és un valor que no està en alça en
aquesta societat. És un fet que cada cop hi ha més gent que no entén com unes persones dediquin
hores i hores a una AV, amb els maldecaps que això comporta sense que tinguin cap benefici propi. Per
a la gent activista és un valor que honora, però paradoxalment per alguna gent és incomprès. La
militància veïnal és difícil, costa trobar gent activa. Hi ha causes objectives com la difícil conciliació de
la vida laboral amb la personal que deixa poc marge de temps lliure per a altres tasques, la joventut
està prou ocupada i preocupada per configurar el seu futur, la gent aturada ja està prou
desestabilitzada per solucionar els problemes dels altres, etc... En aquestes circumstàncies s'ha de
valorar el mèrit d'estar en una AV.
La pedrera de les AV bàsicament es troba en la gent que es jubila, fet que no ajuda a la imatge de
renovació generacional que necessiten les AV. Aquesta és una problemàtica que afecta no només
les AV, sinó la gran majoria d'organitzacions que té gent voluntària. La notable diferència és que en
aquestes altres ONG i organitzacions del tercer sector els voluntaris acostumen a ser agents
col·laboradors mentre que a les AV s'inverteixen els papers: la gent voluntària està al capdavant i, si en
algun cas hi ha algú assalariat, aquesta persona és de suport. És evident que això contrasta amb el
lideratge d'altres moviments socials com els sindicats i ONG, on els seus dirigents són alliberats i per
tant poden ser més joves. Aquest és un model que, ara per ara, el moviment veïnal descarta perquè és
més democràtic, més horitzontal i la no professionalització fa estar més arrelat al sentiment de carrer.
Però desgasta molt i per això l'administració l'ha de tenir en més consideració.

EL VALOR DEL PAPER DE LES AV I EL SEU RETORN SOCIAL
En temps de la transició política, atemorits per la conjuntura, es va excloure expressament de la
Constitució la definició de les AV com a entitats d'interès públic a diferència dels sindicats o de les
organitzacions de consumidors. A la pràctica hem constatat la inexistència d'una política
municipal clara, definida i estable de reconeixement del moviment veïnal. Hi ha hagut una
manca de criteris polítics estandarditzats sobre quina relació ha d'haver-hi entre les AV i els
governants municipals provocant que la relació sempre hagi anat per barris, mai millor dit. Una relació
individualitzada i massa vegades temptada a crear una relació clientelista. S'ha de caminar per establir,
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amb el consegüent consens i debat públic, polítiques que reconeguin el paper de les AV i les dotin
d’eines perquè aquestes puguin desenvolupar correctament la seva tasca.
La justificació del suport de l'administració per dotar d'una bona infraestructura les AV no ve donat
pel factor de representativitat d'aquestes, sinó pel paper social que poden jugar en un moment
de forta desestructuració de la nostra societat. Qui representa el barri són els polítics escollits en les
eleccions municipals. En tot cas, una AV representa els seus associats i la gent que participa en les
lluites, a vegades són poques persones i a vegades expressa el sentiment generalitzat del barri. Per tant,
seria un error legitimar la destinació de recursos públics a les AV en funció d’una suposada
representativitat. Aquest suport només s'ha de justificar pel paper que les AV juguen en la
dinamització social del barri. De la mateixa manera que ningú posa en qüestió les partides
pressupostàries en la promoció de la cultura en el requeriment de la representativitat dels agents
culturals.
És interessant fer una projecció de la quantitat d'hores invertides a millorar els barris que genera el
moviment associatiu. Tal com s'indica en les dades ofertes per la Favb, en aquests moments hi ha més
de mil persones actives si comptem només la gent que forma part de les juntes de les AV (vegeu
gràfica) a les quals s’hi han de sumar les persones que col·laboren de manera quotidiana per tirar
endavant les activitats de les AV. El treball de les AV està arrelat en la pràctica totalitat dels 73 barris
que té la ciutat (vegeu pàg. 13-23) En l'àmbit de la junta de la Favb, que actualment està formada per
14 persones voluntàries, s'ha participat en l'exercici del 2018 al voltant dues-centes reunions amb
l'Ajuntament tal com es relata en la memòria del Conveni d’aquest any. No hi ha cap altre moviment
social a la ciutat d'aquesta envergadura. Si haguéssim de valorar el retorn social de l'aportació
del treball de les AV a la societat a través del suport que li dona l'Ajuntament, copsaríem
que la rendibilitat d'aquesta inversió és enorme.

UN FUTUR INQUETANT SENSE UNS BARRIS FORTS...
El futur dels nostres barris és incert i afronta uns reptes diferents de quan es van crear les AV. La
defensa de les infraestructures i equipaments ara s'ha de compaginar amb la lluita per un model de
ciutat que sigui, a més de just i sostenible, que garanteixi la convivència (feminista, segura i diversa).
Hi ha senyals que ens fan estar alerta davant d’un populisme que té el risc d'agafar volada en els
barris, especialment en els més vulnerables. Ens referim al perill de sorgiment de moviments
racistes. També, si no estem amatents, la preocupació per la inseguretat que hi ha en els carrers pot
derivar en un caldo de cultiu de l'autoritarisme. No són alertes preventives perquè en alguns barris
aquestes tendències ja s'estan produint.
Només des del coneixement proper que comprengui i destriï els problemes reals i que encamini les
solucions de manera intrusiva i solidària podrem posar fre a aquest perill. Això s'ha de fer des de dins
dels barris. Per això, cal un teixit social fort, arrelat i sustentat en els valors democràtics
que s’ha cuidar. Per posar un exemple, el rebuig del veïnat a l'obertura d'una mesquita al barri de la
Prosperitat s'ha pogut vèncer gràcies a l'existència d'una xarxa veïnal forta liderada, entre altres
entitats, per l'AV. Aquesta mateixa mesquita havia estat rebutjada prèviament en altres barris mancats
d'aquesta fortalesa associativa. El mateix podem predir sobre els canvis que cal que tothom assumeixi
perquè aquesta ciutat sigui sostenible. La lluita contra la mobilitat privada, el cotxe, no serà possible
només per la imposició normativa i és fonamental generar una cultura ambiental amb la qual les
associacions estiguin del tot compromeses.
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... I SENSE UNES AV FORTES
Unes de les dades que desmenteixen que les AV són organitzacions residuals del passat és veure que en
el 2013 vam superar el centenar d'AV federades a la Favb i enguany en tenim 108. Aquest augment del
nombre d'AV no és net, com ésser viu que és ha crescut substituint cèl·lules mortes que han
desaparegut i, per tant, l'increment net d'AV de 100 a 108 AV en les darrers sis anys en realitat implica
que en aquest període s'hi han integrat 14 associacions.
Moltes de les noves AV sorgeixen dels nous moviments socials –per exemple les assemblees del 15Mque després d'un període de reflexió han buscat una estabilitat orgànica que els permeti un
reconeixement com a actor davant del veïnat i les institucions (per exemple Som Barri de Vallcarca).
Altres ja tenien al darrere una llarga trajectòria i han buscat l'aixopluc de la Favb (per exemple l’Ass.
d’Amics i Veïns del Passeig de Sant Joan i l’Associació Cultural i Social Bac de Roda. I unes darreres
han estat revifalles d'AV que ja havien deixat de funcionar (per exemple la Plataforma de Can Baró).
Vegeu gràfica, pag. 25)

LES BONES PRÀCTIQUES ASSOCIATIVES
Aquest increment d'AV ha d'anar acompanyat d'una renovació en el funcionament associatiu.
Les AV han de ser entitats vives amb un funcionament transparent i democràtic, i amb una constant
comunicació interactiva amb els seus associats i amb el veïnat del barri. En aquesta fita està
compromesa la Favb i des de l'any 2001 està impulsant l'adhesió al Codi Ètic de les associacions amb
tot el que això comporta. Amb la intenció de reforçar aquesta empenta renovadora, la Favb va aprovar
fa tres anys uns nous estatuts en els quals s'explicita com a condició sinequanon que per tal que una
entitat estigui federada ha de complir l'article 9: "Tenir una gestió econòmica transparent. Establir
mecanismes de decisió clars i participatius i que promoguin l'equitat de gènere". El zel de la junta per
vetllar pel compliment d'aquest article és gran i ha conduït a l'extrem de l'expulsió temporal d'una
entitat que portava 7 anys sense fer assemblea de socis fins que una nova junta va capgirar la situació.
L'actual junta no només té una postura reactiva exigint les bones pràctiques a les AV sinó que està
desplegant una política de foment de praxis correcta. En aquest sentit, amb el suport del CAB,
està impulsant un programa d'assessorament per a la gestió econòmica de les AV que implica incidir
en les dinàmiques internes de les entitats fomentant la transparència econòmica i la correcta
presentació de comptes en les respectives assemblees. Aquesta tasca es materialitza en la instal·lació
d'una eina informàtica creada per la cooperativa Cop de mà especialment ideada per als moviments
econòmics de les associacions, a més d'un assessorament personalitzat. Això també aconsegueix una
homogeneïtzació del tractament econòmic que permet parlar amb el mateix llenguatge a l'hora de
valorar l'estat de solvència de les AV.
L’”Escola Veïnal” és un projecte de la Favb que es posa en marxa per millorar les dinàmiques internes
de les AV i donar eines per afrontar els nous reptes que la ciutat del futur planteja.
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PLANS DE COMUNICACIÓ
Un altre aspecte que necessiten la majoria d'AV són plans de comunicació. La rica tradició de les
revistes de barri (o butlletins de les AV) es resisteix a desaparèixer i en alguns casos tenen un gran
tiratge i qualitat com De cap a peus de Sant Andreu o El Poblenou del barri del mateix nom. Però
queda molt camí en la difusió en els mitjans digitals, calen que les webs siguin un viu reflex de les
activitats que es fan i cal obrir camí en la comunicació interactiva que permeten les xarxes
telemàtiques. La Plataforma Can Baró i l'AV de Sarrià marquen una trajectòria que en general
necessita més infraestructures informàtiques, més recursos humans i més cultura
digital.
En l'àmbit de Favb s'ha complert el pla de comunicació que marcava l'anterior conveni en el qual, a
més de donar suport a la revista CARRER (La veu del Carrer), va implicar la renovació de la web
i la potenciació de l'activitat en les xarxes socials tal com indiquem en l'informe de balanç. A ressaltar
l'enorme esforç militant, de 35-40 persones en el projecte de CARRER. De cara el futur s'ha
d'intensificar la seva interacció entre les xarxes on-line i renovar la seva maquetació. CARRER ha
celebrat en el 2017 els seus 25 anys consolidant-se com la revista de referència del moviment veïnal de
Barcelona.
La Favb a través del conveni amb l'Ajuntament sobre la utilització del programa Decidim fa una clara
aposta per una eina de participació digital de comunicació interna i externa que permet una ampliació
de les deliberacions i aprofundiment democràtic més horitzontal, flexible, tot fomentant
l'apoderament de les dones. No obstant, per traduir aquest repte en resultats calen recursos humans
especialitzats tecnològicament i amb dinàmiques participatives que, ara com ara, no s'arriben a cobrir.

CAPACITACIÓ JURÍDICA
Volem també cridar l'atenció sobre la creixent dinàmica de judicialitzar els conflictes urbans.
Cada cop les decisions que no són grates es porten als tribunals. Aquesta tendència no és exclusiva dels
lobbies que tenen potents gabinets jurídics, sinó també de la pròpia ciutadania, tant a nivell individual
–per exemple la denúncia d'un veí que ha portat als tribunals l'Ajuntament per incompliment de la
normativa europea sobre contaminació atmosfèrica- com pel que fa a la ciutadania organitzada.
Només aquest any la Favb ha iniciat dos recursos contra l'Ajuntament (Sobre l'Ordenança de Terrasses
i sobre l'Espai Barça) i un altre a favor de l'Ajuntament contra sis organitzacions empresarials que han
impugnat el plenari sobre la consulta de la remunicipalització de l'aigua. Sortosament, finalment es va
acabar el macrojudici del Cas Palau de manera satisfactòria on la Favb va exercir l'acusació popular.
Per una altra banda, moltes demandes importants del moviment veïnal requereixen d'una
gran expertesa jurídica, sobretot quan es demanen canvis normatius. Per exemple, ens estem
referim a l'articulació d'alternatives que facin viable canvis legislatius que garanteixin el dret a
l'habitatge, una lluita en la qual en el darrer any la Favb s'hi ha implicat molt.
A tota aquesta tasca se suma la necessitat de continuar donant suport legal a múltiples problemes que
plantegen diàriament les AV com és per exemple l'adequació de les entitats veïnals a les directrius de
protecció de dades en la qual l'advocada de la Favb s'ha hagut d'especialitzar i poder impartir
diversos tallers. De tot plegat es desprèn que la Favb requereix d'una capacitat jurídica que sobrepassa
l'actual infraestructura que actualment disposa.
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EL TREBALL EN XARXA
Al principi fèiem referència al canvi que hi ha hagut en el moviment veïnal des de l'època de la
transició a ara. Hem dit que llavors pràcticament tot passava per les mans de les AV. Actualment les
AV són uns espais de referència que es relacionen en xarxa amb altres grups veïnals, a
vegades sent pal de paller i a vegades simplement acompanyant. A escala de ciutat, la Favb fa temps
que comparteix aquesta dinàmica. El seu local és utilitzat de manera estable per organitzacions com
l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i Suport a la Renda Garantida. També és l'espai a on s'han
fet les reunions embrionàries del Sindicat de Llogaters, és el lloc on es fan les reunions de la
coordinadora Barcelona no està en Venda i de molts altres grups.
El treball en xarxa de la Favb és tan constitutiu de la seva manera de fer que en la seva web té un
apartat dedicat a aquesta qüestió on hi ha una relació de les organitzacions de les quals la Favb en
forma part (Aigua és Vida, APE, ABTS (Assemblea de barris per un turisme sostenible), PQA
(Plataforma per la Qualitat de l'Aire), Taula d'Urbanisme i Sinera. També es relaciona les
organitzacions amb les quals col·labora la federació estretament: SOS Racisme, Solucions Hàbitat, PTP
(Promoció pel Transport Públic), Papers per a Tothom, Ecologistes en Acció, Nou Barris Acull,
Apropem-nos, ECOM i Entrepobles. Amb l'APE i Enginyers Sense Fronteres compartim un projecte
pilot, subvencionat per l'Ajuntament, de dotació d'eines per a la detecció de la pobresa energètica als
barris de Sant Antoni i Horta.
El treball en xarxa té cada vegada més sentit i futur. La Favb mai podrà tenir per ella mateixa
l'expertesa en múltiples temes que aborden col·lectius especialitzats, la PTP posem per cas. Però per
l'altre costat aquestes organitzacions, a més de tenir una capacitació en la investigació en les àrees que
li pertoquen, també tenen una clara voluntat d'incidència social. I és en aquest punt on les aliances
amb la Favb cobren sentit. La Favb necessita els coneixements que aporten aquestes
organitzacions i aquestes necessiten a Favb per tal que els seus plantejaments arribin
als barris. Un win-win que cada cop es va consolidant més. Un exemple d'aquesta relació ha
estat el recent acord de col·laboració amb Irídia.
És important assenyalar que l’aposta pel treball en xarxa comporta una menor visibilitat
del nom de les AV.
A nivell de xarxa la Favb està orgànicament relacionada amb altres entitats de tercer nivell com és la
Confavc i el CAB, i forma part de la cooperativa Sinera. Es planteja la necessitat d'estrènyer llaços amb
altres federacions metropolitanes i d'altres grans ciutats de l'Estat espanyol a través de la CEAV
(Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales) amb les quals comparteixen moltes problemàtiques.

ASSESSORAMENT VEÏNAL
La necessitat de dotar expertesa al moviment veïnal en certes àrees requereix programes dirigits
específicament. En aquest sentit, està sent de gran vàlua el conveni signat en els darrers anys amb
l'Ajuntament per la gestió de l'assessorament veïnal en els processos d'implicació
ciutadana en les transformacions urbanes. La seva eficàcia en la dotació d'eines per la gestió
correcta dels conflictes ha estat contrastada en tots els barris on s'ha incidit tal com queda relacionat
en els diversos informes que s'han elaborat. La unificació dels dos convenis que fins ara tenim amb
l'Ajuntament és congruent amb la definició compartida de criteris globals envers el moviment
associatiu.
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LA QUALITAT DE LA PARTICIPACIÓ
Un projecte municipal que aposti per una política propera a la ciutadania és consubstancial al foment
de la participació. Cada cop hi ha més preses de decisió municipals que requereixen l'aval de les
corresponents memòries participatives. Això no ha de ser de cap manera un tràmit. Els espais reglats
de participació requereixen que la part ciutadana reflecteixi el sentir de la ciutadania i això s'ha de fer a
través de les persones que tinguin la legitimació atorgada pel teixit associatiu viu dels barris. La
multiplicació d'espais en què l'Ajuntament crida a participar la Favb i les AV va en constant augment.
En molts casos això és degut al fet que aquestes organitzacions són les úniques existents en el territori
que poden aportar la visió de la ciutadania.
La implicació del moviment veïnal en els processos participatius ha de requerir que, per darrere, les
postures veïnals estiguin sustentades en dinàmiques de deliberació col·lectiva. Això no sempre es pot
garantir perquè el gran nombre d'espais oberts a la participació no és assumible en condicions
adequades per la realitat del moviment associatiu. La dèbil pulsió ciutadana també es fa notar en la
poca capacitat per generar iniciatives ciutadanes en el marc de les noves normes de participació
aprovades en el 2017.
De tot això podem concloure que per garantir una participació de qualitat l'administració ha
de dotar d'eines i de suport tècnic i administratiu al món associatiu. Sense vetllar per
l'enfortiment de les AV, potenciant les bones pràctiques i respectant la seva independència, no podrem
parlar de participació amb majúscules.
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La realitat de la Favb

FAVB

IMPLANTACIÓ TERRITORIAL

Actualment la Favb està formada per 109 AVV
Tot seguit adjuntem la relació d’entitats federades classificades per districte i barri.

La Federació manté reunions periòdiques amb les associacions de cada districte per
fer seguiment de les diferents realitats i traslladar-les als àmbits de participació on té
presència i en els diferents consells de l’Ajuntament.
També les pròpies associacions tenen coordinadores en els diferents territoris de la
ciutat.
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DISTRICTE
CIUTAT
VELLA

BARRI
1

ASSOCIACIONS

EL RAVAL
EL RAVAL DE CIUTAT VELLA

NOU DE LA RAMBLA I RODALIES

TAULA
DEL
COMERCIANTS

RAVAL

I

XARXA VEÏNAL DEL RAVAL
2 EL GÒTIC
AMICS DE LA RAMBLA

BARRI GÒTIC

3 LA BARCELONETA
BARCELONETA

L'ÒSTIA

4 SANT
PERE,
SANTA
CATERINA I LA RIBERA

CASC ANTIC

EN DEFENSA DE LA BARCELONA
VELLA
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DISTRICTE
EIXAMPLE

BARRI
5

ASSOCIACIONS

EL FORT PIENC
FORT PIENC

6

LA SAGRADA FAMILIA
SAGRADA FAMILIA

7

LA DRETA DEL EIXAMPLE
CAPUCHINOS DE BARCELONA Y COMERC.
DEL PASAJE
DRETA DE L'EIXAMPLE
RONDA DE SANT PERE

8

9

L'ANTIGA ESQUERRA DE
L'EIXAMPLE
LA NOVA ESQUERRA DE
L'EIXAMPLE

ESQUERRA DE L'EIXAMPLE

ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
PARC DE L'ESCORXADOR

10

SANT ANTONI
SANT ANTONI
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DISTRICTE
SANTS
MONTJUIC

BARRI
11

ASSOCIACIONS

EL POBLE SEC
ALERTA POBLE SEC
BARRI DE LA FRANÇA
AAVV EL POBLE SEC
LA SATALIA

12

LA
MARINA
VERMELL

DEL

13

LA MARINA DEL PORT

PRAT

EL POLVORÍ
LA
CADENA
ALTES

D'ESTRELLES

SAN
CRISTOBAL
SEAT
14

VIVENDES

LA FONT DE LA GUATLLA
AFECTATS PEL PERI TURÓ DE
LA FONT DE LA GUATLLA
FONT
DE
MAGORIA

15

LA

GUATLLA

HOSTAFRANCS
HOSTAFRANCS

16

LA BORDETA
BADAL BRASIL I LA BORDETA

17

SANTS BADAL

18

SANTS
TRIANGLE DE SANTS

FAVB
CENTRE SOCIAL DE SANTS

DISTRICTE

LES CORTS

19

BARRI
LES CORTS

ASSOCIACIONS

BARRI DE NOSTRA
SENYORA DE LA MERCÉ
DE PEDRALBES
EL RACÓ DE LES CORTS
LES CORTS
ZONA UNIVERSITARIA DE
BARCELONA
2
0

LA MATERNITAT I SANT
RAMON

AVINGUDA DE XILE
CAMP NOU
SANT RAMÓN NONAT

21
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PEDRALBES

DISTRICTE
SARRIÀ
GERVASI

BARRI
SANT

22

VALLVIDRERA , EL TIBIDABO I LES
PLANES

ASSOCIACIONS

A.U. DE LES PLANES AVAUP
CAN RECTORET
EL SANATORI
MAS
GUIMBAU
CASTELLVÍ

CAN

MONT
D'ORSÀ
VALLVIDRERA

DE

SANTA
MARIA
DE
VALLVIDRERA MAS SAURÓ
FONT DEL MONT
23

SARRIÀ
CAN CARALLEU
SARRIÀ

24

LES TRES TORRES
TRES TORRES

25

SANT GERVASI BONANOVA
SANT
GERVASI
CASSOLES

26

SANT GERVASI GALVANY
SANT GERVASI SUD

27

EL PUTGET I FARRÓ
PUTXET

DE
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DISTRICTE
GRÀCIA

BARRI
28

ASSOCIACIONS

VALLCARCA I ELS PENITENTS
VALLCARCA FEM BARRI

29

EL COLL
COLL VALLCARCA
GRÀCIA NORD VALLCARCA

30

LA SALUT

31

VILA DE GRÀCIA
AMICS DEL PASSEIG DE SANT JOAN
PARC GUELL LA SALUT SANLLEHY
TRAVESSERA DE DALT
VILA DE GRÀCIA

32
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EL CAMP D'EN
GRÀCIA NOVA

GRASSOT

I
CAMP D'EN GRASSOT

DISTRICTE
HORTA
GUINARDÓ

BARRI
33

ASSOCIACIONS

EL BAIX GUINARDÓ
BAIX GUINARDÓ

34

CAN BARÓ
PLATAFORMA CAN BARÓ

35

EL GUINARDÓ
JOAN
MARAGALL
GUINARDÓ

36

37

LA
FONT
FARGUES

DEL

D'EN
FONT D'EN FARGUES

EL CARMEL
EL CARMEL

38

LA TEIXONERA
LA TEIXONERA

39

40

SANT GENÍS
AGUDELLS

DELS
SANT
GENÍS
AGUDELLS

DELS

MONTBAU
MONTBAU

41

LA VALL D'HEBRON
PARC
DE
D'HEBRON

42

LA

VALL

LA CLOTA
LA CLOTA

43

HORTA
CAN
VALLHONESTA
FONT DEL GOS
HORTA

DISTRICTE

BARRI

ASSOCIACIONS

PAPANATS

FAVB
NOU BARRIS

44

45

VILAPISCINA I LA TORRE
LLOBETA

TORRE
VILAPISCINA

LLOBETA

PORTA
PORTA

46

EL TURÓ DE LA PEIRA
TURÓ DE LA PEIRA

47

CAN PEGUERA
CAN PEGUERA

48

LA GUINEUETA
LA GUINEUETA

49

CANYELLES

50

LES ROQUETES
ROQUETES

51

VERDUN
VERDUN

52

LA PROSPERITAT
PROSPERITAT

53

LA TRINITAT NOVA
TRINITAT NOVA

54

TORRE BARÓ
TORRE BARÓ

55

CIUTAT MERIDIANA
CIUTAT MERIDIANA

56
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VALLBONA

DISTRICTE
SANT
ANDREU

BARRI
57

ASSOCIACIONS

LA TRINITAT VELLA
TRINITAT VELLA

5
8

BARÓ DE VIVER

59

EL BON PASTOR
BON PASTOR

6
0

SANT ANDREU
SANT ANDREU DEL PALOMAR
SANT ANDREU NORD TRAMUNTANA
SANT ANDREU SUD

61

LA SAGRERA
LA SAGRERA
MERIDIANO CERO

6
2

EL
CONGRÉS
INDIANS

63

NAVAS

I

ELS
CONGRÈS INDIANS

NAVAS

DISTRICTE

BARRI

ASSOCIACIONS

FAVB
SANT
MARTÍ.

64

EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT

65

EL CLOT

66

EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLE NOU

67

LA VILA OLIMPICA DEL POBLE NOU

68

EL POBLE NOU

CLOT CAMP DE L'ARPA
DEL
PARC
CIUTADELLA

DE

LA

VILA OLIMPICA
BAC DE RODA
POBLE NOU

69

DIAGONAL MAR I EL F. MARITIM DEL POBLE
NOU

DIAGONAL MAR
F.
MARITIM
BARCELONA

70

EL BESÓS I EL MARESME

DE

EL BESÒS
MARESME

71

PROVENÇALS DEL POBLE NOU.

PARAGUAY PERU
GRAN VIA ESPRONCEDA
PERU

72

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

BOGATELL
PROVENÇALS
VERNEDA

DE

SANT
MARTÍ
PROVENÇALS

LA
DE

VERNEDA VIA TRAJANA
73

LA VERNEDA I LA PAU

BARRI DE LA PAU
LA PALMERA CENTRE
LA VERNEDA ALTA
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Aquesta relació posa en valor la realitat territorial de les entitats associades
que entenem que és única dins de la ciutat.
Aquesta implantació ens permet tenir una visió de la realitat de Barcelona des
dels barris i poder transmetre les diferents actuacions que es fan des de les
administracions alhora que ens permet poder copsar els seus resultats.
També és un bon canal per fer arribar als barris les propostes, reclamacions i
inquietuds dels diferents moviments que treballen les noves realitats que
preocupen la societat civil.
Al final tenim un canal de comunicació molt important en la dinàmica
ciutadana.

FAVB

DADES DE LES ENTITATS ASSOCIADES

El nombre d’entitats, tot i que de manera moderada, continua creixent. Aquest
fet ens dona a entendre que el moviment veïnal és necessari i que es va
generant en resposta a les diferents circumstàncies que es produeixen en cada
territori.
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Com a complement del quadre anterior, relacionem les altes i baixes d’entitats
federades en els darrers 5 anys.
En tots els anys el nombre d’altes supera les baixes.
Aquesta dada confirma la nota anterior amb més dades.

Aquesta gràfica no inclou la darrera incorporació a la FAVB de
l’associació Xarxa Veïnal del Raval que ha estat aprovada en l’assemblea
del 6 d’abril del 2019

La participació en les assemblees de les entitats federades està al voltant del
40%. Adjuntem relació.

FAVB

Números d’Associacions assistents a les assemblees anuals de la Favb.
En l’assemblea del 2019 hi van assistir el nombre més alt d’AV des de
que tenim registres.

Adjuntem a continuació el nombre de socis de cada associació fruit d’una
enquesta interna a les associacions federades.
Cal remarcar que tot i que la xifra de socis es important, la dinàmica de les
nostres entitats és la d’atendre els ciutadans siguin o no socis.
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Les associacions veïnals són un referent en els seus barris i alhora vertebren al
seu entorn altres moviments, els quals en no disposar de local o de NIF
utilitzen les nostres entitats com a canal per adreçar-se a les administracions i
també per poder fer reunions al locals de l’associació.
La participació dels socis de manera continuada en les activitats de l'entitat es
del 18% segons manifesta el Panoràmic del Consell d’Associacions de
Barcelona (CAB), mentre que un 27% participen en activitats determinades.

En l’enquesta realitzada es va demanar també quants membres formaven les
juntes de les entitats. La resposta de 52 entitats dona com a resultat una
mitjana de 9 persones i en el seu total estem parlant de 485 persones. Si
d'aquestes dades concretes de 52 AV fem una extrapolació a les 109 AV
federades podem afirmar que al voltant d'un miler de persones formen part
dels nuclis actius de les AV. A aquesta xifra hem de sumar-hi la gent activista

FAVB

que orbita al voltant de les juntes (comissions de treball i grups específics de
les AV).
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La distribució de gènere tant a nivell de socis com de persones vinculades a les
juntes les hem extret del Panoràmic del Consell d’Associacions de Barcelona
(CAB) en la recollida de dades de 2014 que adjuntem a continuació.

FAVB

Tot seguit relacionem la participació de les dones en els diferents càrrecs
associatius.
Actualment hi ha 35 dones que són presidentes d’AVV.
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Amb aquestes informacions podem determinar que el moviment associatiu
representat per la FAVB és l’única estructura estable veïnal des de la seva fundació.
Que la capacitat d'interlocució amb les administracions ha estat i és una realitat que
ha ajudat a la construcció de la ciutat.
Que al seu entorn les associacions han estat capaces de crear o impulsar esplais,
esbarts, teatres , diables etc.. amb la finalitat de fomentar la convivència i la relació
entre veïns i veïnes.
D’altra banda, es denota un envelliment de les juntes i per tant una manca de relleu
generacional que cal analitzar per actuar-hi i redreçar-lo.
La FAVB com a entitat es relaciona amb molts moviments socials i com les
associacions als barris acull moviments ciutadans que defensen els drets dels
ciutadans i reclamen millores en els serveis.

FAVB

SITUACIÓ DEL MOVIMENT ASSOCIATIU

Un cop disposades les dades anteriors es va demanar a les associacions quins eren
aquells suports que més falta els feien per el seu dia a dia i la resposta va ser la que
s'indica en el gràfic següent:
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Respecte a la comunicació, les informacions que disposem de la presència de les
entitats associades a Internet son les següents:

En aquest sentit la FAVB. Posa a disposició la seva pàgina web per a les entitats que
no en tenen.
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La Favb ha realitzat un qüestionari per esbrinar la necessitat de suport econòmic amb
el resultat següent:

En base a aquesta informació, la FAVB ha endegat conjuntament amb el CAB (per tal
de facilitar la gestió econòmica) una actuació tutoritzada amb un programa de fàcil
accés que dona els documents comptables bàsics per al funcionament de les entitats.
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Conjuntament amb aquesta acció la FAVB impulsa que les associacions veïnals
s'adhereixin al codi ètic i fins ara les entitats adherides són:

Respecte a la protecció de dades, la FAVB dona mitjançant el seu servei jurídic el
suport directament a qui el sol·liciti.
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RELACIONS AMB EL MOVIMENT ASSOCIATIU

La FAVB està integrada en la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya
CONFAVC com a organització de tercer grau a nivell de país.
També forma part de la Junta del CAB Consell d’Associacions de Barcelona com a
entitat de tercer grau del moviment associatiu de Barcelona.
És membre de Junta de la Mutualitat veïnal Sinera.

Col·labora amb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Barcelona no està en venda.
Solucions Habitat.
Taula d'urbanisme.
Protecció pel Transport Públic
Fundació ECOM
Aigua és Vida
Plataforma per la Qualitat de l’Aire
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 Barcelona.
Plataforma d’Afectats per l’Amiant.
Aliança contra la Pobresa Energètica
Enginyeria sense fronteres.
SOS Racisme.
Ca la Dona
Associació Entrepobles.
Comissió promotora de Renda Garantida Ciutadana
CCOO
FAPAC
Apip-Acam
Sindicat de Llogateres

•
•
•
•

PAH
Observatori Desc
ABTS
Iridia

RELACIONS EN EL MÓN ACADÈMIC
Convenis signats per la Favb per la Formació d’alumnes en pràctiques
amb:
-

UAB (Universitat autònoma de Barcelona
UB (Universitat de Barcelona)
Formació per a l'Ocupació - Barcelona Activa

Participació en l’organització del Posgrau “Estudis Urbans” de la Facultat
de geografia i Història de la UB.
Conveni de col·laboració amb l’UB (Facultat de Dret) per al
desenvolupament de la Clínica Jurídica en Dret immobiliari i mediació
residencial (CLINHAB)

FAVB
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Pla de treball 2019-2020
L’any 2019 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) en la el·laboració del qual la Favb i
les AV es comprometen a aportar les propostes que creguin més necessàries. En la revista el CARRER
número 151, 63 AV ja avancen les seves reivindicacions, la qual cosa indica la importància quantitativa
i qualitativa que és capaç de generar el moviment veïnal.
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 problemes als quals ens enfrontem tenen un
caràcter estructural i una enorme complexitat, i exigeixen polítiques molt ambicioses. Són tant
problemes interns, com el de garantir la renovació i consolidació del moviment veïnal, 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 capacitat d’encarar el futur
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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,
fonamentalment 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 sobre el paper de la FAVB i de les AV, sobre com
podem organitzar-nos per permetre tant la renovació generacional 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 en les iniciatives ja endegades en anys anteriors per afavorir un moviment veïnal més
potent com:
•
•
•
•
•
•

C.

Reforçar els vincles entre FAVB i AV amb trobades periòdiques i referents clars.
Ajudar 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 funcionament de les AV en especial en matèria de
comptabilitat i assegurances.
Reorientar les accions del programa Barcelona Espai de Convivència (BEC) com una eina que
reforci el paper de les AV.

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 desenvolupar una tasca al nivell que necessitem. Entre les propostes de treball ens
fixem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerca de recursos addicionals per millorar l'equip de treball.
Posada en marxa d'una nova eina de gestió que faciliti el treball a la Junta i dels professionals.
Posada en marxa d'una nova eina de comunicació que serveixi tant per la Junta com per a 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.
Seguir reforçant la Junta amb nous membres i persones que col·laborin en tasques
específiques.
Seguir consolidant les xarxes de cooperació amb altres entitats i moviments.
Mantenir una presència activa en els espais de participació 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:
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•
•

Participar en iniciatives que permetin generar un moviment veïnal a escala metropolitana.
Establir relacions amb el moviment veïnal de la resta 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
reivindicar 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 nostra millor virtut.
Ara que començarem un nou cicle municipal una tasca prioritària és:
•

•

Revisar el 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 assemblees 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 les quals ja intervenim: Defensa de la sanitat
pública, defensa 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 administracions portin a terme polítiques més inclusives i efectives
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 antimobbing 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, veure les seves potencialitats i elevar 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
hi contemplin una perspectiva de gènere i s'avanci en mesures d'igualtat i contra la violència
de gènere.
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•
•
•

•

Treballar en suport de polítiques orientades a garantir 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. Campanya per estendre la presència de la sanitat pública a les residencies de gent
gran.
Treballar per la universalització de l'escola pública a l’etapa 0-3, lluita contra la segregació
escolar a molts barris, defensa de la qualitat de l'escola pública i desenvolupar 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'Urbanisme i el seguiment dels grans plans de ciutat
(Tres Turons, Barris de Muntanya, Barcelona Marítima, Besòs, conveni Telefònica, pla del
Barça, Model).
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 impactes negatius del
turisme i la gentrificació.
Impulsar una política global de canvi del model de transport a la ciutat orientat a reduir-hi 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 reforma de les Rondes i la Meridiana.
 Lluita per la connexió dels tramvies per la Diagonal.
 Treballar per la regulació del trànsit al si 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 metropolitana.
 Avaluar el nou model de xarxa de busos i treballar en un model adequat de busos de
proximitat (busos 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 conservació 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 participació ciutadana
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•
•
•
•
•
•
•
•

Abordar les qüestions de seguretat i convivència de forma integral organitzant un procés
veïnal d'anàlisi, debat i propostes.
Treballar i exigir un nou pla de participació en l'àmbit de barri i districte que reforci la
democràcia, la participació 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,
xenòfobs i donar suport als processos d'acollida de nous veïns i veïnes 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 a través del projecte Barri Espai de Cultura.

Objectiu 4
Una economia verda i de compromís social
•
•
•
•
•
•

Impulsar la lluita contra els diferents tipus de contaminació 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'aigües.
Mantenir propostes a favor de plans de desenvolupament de barris o districtes orientats a
promoure l'ocupació 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 problemes
urbanístics, socials i ambientals que té la ciutat.
• Potenciar una resposta veïnal d'àmbit metropolità per encarar els problemes que requereixen
una perspectiva 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 si de la FAVB.
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Projectes i serveis
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Barri Espai de Convivència
(BEC)
El projecte BEC es va iniciar a l’any 2000 i fins ara ha tingut com a finalitat central
facilitar un diagnòstic participat de la realitat del barri on s’ha intervingut. Aquest
diagnòstic es facilita a les entitats, als serveis municipals i altres agents del territori. La
segona fase del projecte consistia en dinamitzar un espai de treball comú. L’experiència així
com els reconeixements rebuts i el coneixement del projecte han comportat un canvi
d’estratègia que, tot i mantenir el cos bàsic de la metodologia, amplia el seu àmbit d’acció al
conjunt de la ciutat i també en sectors específics de població.

Justificació del projecte
L’objectiu amb que es va portar a terme aquest projecte, per primer cop al Raval i al barri Gòtic (any
2000), va ser l’apropament entre hàbits i visions culturals diferents. La pretensió inicial, però, es va
anar ampliant a mesura que es treballava a diferents barris, fins al punt que el projecte comprèn
diferents dimensions de la vida al barri i de la seva població. L’obertura cap a altres temes derivà
principalment d’ubicar l’arribada d’immigrants en el conjunt de preocupacions existents entre els
veïns i veïnes, de manera que: a) no es pressuposava la immigració com a problema, b) es detectaven
altres aspectes que afectaven directa o indirectament la convivència, entesa no només com la relació
entre autòctons i nouvinguts, sinó com a tot un conjunt d’interconnexions socials i aspectes de l’entorn
que afecten la vida quotidiana d’un barri.
Tanmateix, en tractar-se d’un projecte comunitari no pot considerar-se tancat en si mateix, sinó que
es va adaptant la metodologia per tal que respongui a les noves necessitats detectades i a abordar les
oportunitats que es deriven de l’acció.

Descripció dels objectius
Com a objectius generals:
Fer una diagnosi participada del barri entorn en el tema de la convivència i de tots els aspectes que la
configuren; per una altra banda, dinamitzar el debat a través d’una tasca de sensibilització vers
determinats temes en la línia de foment dels valors. Totes les activitats que s’emmarquen en el projecte
responen a una lògica de participació – retorn.
Com a objectius específics:
• Implicar les entitats i agents del barri en l’anàlisi del propi barri.
• Dinamització del debat entorn a la convivència
• Donar a conèixer el barri, la seva història i el seu present, com espai immediat d’apropament
entre els diferents veïns i veïnes que el configuren.
• Detecció de les percepcions que els infants i els adolescents tenen respecte la convivència i la
seva identificació amb l’entorn.
• Donar resposta a les demandes que les AV plantegin en referència a la convivència.
• Elaboració conjunta de propostes d’acció comunitària i foment de plataformes que treballin el
tema de la convivència de forma continuada des del territori.
La metodologia es composa de diverses activitats ben diferenciades en les dues vessants del
projecte:
1) Acció diagnòstica:
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o
o
o

o
o
o
o

Tractament d’indicadors demogràfics i de qualitat de vida de la població i edició
d’informes sociodemogràfics.
Anàlisi de la xarxa de participació ciutadana.
Entrevistes i grups de discussió amb les diferents entitats i agents claus dels barris amb el
propòsit de detectar les necessitats i potencialitats dels territoris. Sistematització de les
conclusions.
Estudi dels diversos equipaments i serveis segons les necessitats expressades.
Organització de xerrades-tallers als centres de secundària per discutir sobre els principals
problemes del territori i les seves possibles solucions.
Anàlisi tant qualitatiu com quantitatiu de les principals problemàtiques i necessitats social
dels barris.
Propostes d’actuació per millorar la convivència.

2) Acció pedagògica
o Documentació prèvia sobre l’entorn i creació de material pedagògic sobre el barri.
o Estudi d’equipaments i serveis de barri i accessibilitat per part de la població.
o Xerrades-tallers als centres d’ensenyament: Passat, present i futur de la ciutat de
Barcelona i del barri on s’està actuant.
o Xerrades-tallers sobre els drets de ciutadania, sobre tot al voltant dels drets que tenen a
veure amb la participació ciutadana i el respecte entre les persones, independentment de
les seves condicions.
o Reunions d’entitats i agents que interactuen al barri.
o Accions de difusió sobre el passat, present i futur dels territoris, així com de la pròpia
activitat diagnòstica portada a terme per tal de fomentar la consciència i l’arrelament del
veïnat al seu barri.
o Publicació de investigacions i intervencions per estimular el debat constructiu i rigorós de
la realitat social dels barris.
La implementació d’aquest projecte pretén ser un punt de partida perquè se’n derivin noves actuacions
encapçalades per les associacions de veïns i veïnes i les entitats i col·lectius socials participants i per a
plantejar possibilitats de treball conjunt als serveis municipals que intervenen en l’àmbit territorial
concret.
El projecte ha tingut algunes experiències de cara al exterior arran d’un seguit d’articles publicats a
‘Xarxanet’. Ens han demanat informació des de països com Xile i altres federacions veïnals com la
FRAVM de Madrid, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (Astúries) o la Federación
de Asociaciones Vecinales de las Palmas de Gran Canaria.
Amb aquest marc referencial, les accions del BEC, s’han implementat en els següents territoris:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2000 Barri Raval
2000 Barri Gòtic / Barri Casc Antic
2001 Barri Barceloneta / Barri Carmel
2002 Districte de Nou Barris
2003 Barri Sagrada Família
2004 Districte de Sant Andreu
2005 Barriada del Poblenou
2006 Barris del Besòs / Barri Verneda / Barri Sant Martí.
2007 Barri Clot – Camp de l’Arpa
2008 Barri del Poble Sec – Montjuïc
2009 Inici Barri Font de la Guatlla-Magòria
2010 Finalització Barri Font de La Guatlla i inici Barri de La Bordeta
2011 Continuació i finalització Barri La Bordeta
2012 Barri d’Hostafrancs
2013-14 Barris de la Marina
2015-17 Gràcia
2018 Barceloneta

Com s’ha indicant abans, s’incorporen al projecte accions com ara:
•

•

•
•
•
•
•
•

Sistematització de dades estadístiques sobre la població dels diferents barris de la ciutat. La
documentació elaborada resultant, es facilita a les AV, als serveis municipals (amb els quals es
contrasta) i a altres agents col·lectius del territori. Aquesta sistematització es fa de manera
anual, si bé quan es produeixen demandes concretes per part d’alguna AVV es dóna prioritat a
la demanda i s’afegeixen totes aquelles dades estadístiques a les que es té accés i que incideixin
en la necessitat plantejada.
Digitalització del historial d’acció i del material recollit i treballat del projecte BEC durant tota
la seva historia. Aquesta documentació, que conté més de 4.000 dibuixos de diferents indrets
de la ciutat, fets per alumnes de primària de les escoles visitades dels barris descrits, diversos
estudis sociodemogràfics, síntesis històriques, resultats d’entrevistes i enquestes, etc., es posa
a disposició tant d’estudiosos, professionals, institucions públiques, com d’entitats que hi
estiguin interessades.
Manteniment d’un bloc particular del projecte per recollir i publicar tota la informació que
produeix el BEC com a projecte i com a equip de treball sociològic i educatiu.
(https://barriespaideconvivencia.wordpress.com/)
Dinamització de les xarxes socials de la Favb.
L’equip del BEC representa tècnicament a la FAVB a la Xarxa dels Drets dels Infants dins del
marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
També l’equip tècnic aporta tota la seva experiència en l’execució del projecte a la Xarxa
Antirumors de Barcelona.
Un dels aspectes en els que més s’hi està treballant, és en els tallers infantils i juvenils dins les
escoles de primària i els instituts. La relació de tallers que es porten a terme, son:
Per als sectors de població adulta, amb els agents claus de la xarxa territorial d’entitats, el que
fem és organitzar trobades que tenen l’objectiu de debatre sobre la situació estructural i
conjuntural dels barris, identificant sota els seus ulls les principals problemàtiques i
necessitats. Principalment desenvolupem les següents temàtiques a aquestes trobades:
o
o
o
o
o

Coneixement del territori (història i realitat actual).
Localització de problemàtiques sobre mapes dels barris.
Debat sobre necessitats de la ciutadania i de la xarxa d’entitats.
‘El barri sota ulls de dona’. Grup de discussió composat per dones del barri.
Propostes de millora de l’espai social del barri.

Aquests tallers, xerrades i trobades no es tracten com a “accions aïllades” sinó que s’emmarquen en la
incardinació entre espai comunitari, escola, entitats i Administració Pública i busquen conscienciar i
conformar una bona diagnosi, el més participada possible, sobre el passat, present i futur dels
territoris. Aquest objectiu ha comportat, de fet, l’extensió de l’acció de l’equip de professionals del BEC
a altres àmbits:
•

•

•

S’ha començat a engegar un debat veïnal amb l’objectiu de dissenyar una estratègia de caràcter
tècnic per combatre la xenofòbia i el racisme des de la perspectiva veïnal. Com a primera fase
s’està treballant un esborrany de manual pràctic contra la xenofòbia i el racisme (argumentari
bàsic) per facilitar-lo posteriorment a les AV, i a altres agents que hi estiguin interessats.
Es col·labora molt activament en xarxes d’entitats que busquen la millora de la convivència als
barris. Així, a banda de la Xarxa de Drets dels Infants i la Xarxa Antirumors, recentment
l’equip s’ha incorporat a la Taula d’Infants Adolescents i Famílies de La Marina (TIAF) amb la
que es col·labora en feines de comunicació i diagnosi de l’estat social d’aquest col·lectius.
Es col·labora molt activament en xarxes d'entitats que busquen la millora de la convivència en
els barris i, així, a més de les organitzacions esmentades, en el barri del Raval a on es realitza
actualment el projecte es col·labora amb la Taula d'Infants i adolescents i amb la taula de
dones.
Cooperació amb la CONFAVC (Confederació d’associacions veïnals de Catalunya) per tractar
de estendre el projecte a altres municipis de Catalunya.
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Destinataris del projecte
En un marc general, els destinataris del projecte són els col·lectius actius de la ciutadania,
especialment les Associacions de veïns i veïnes així com la resta d’agents del territori. Ara bé, el
projecte entén el barri en el seu sentit més ampli, i tracta d’implicar, sobre tot, a joves i infants, com
adults i gent gran, especialment el col·lectiu més jove, ja que s’entén que són els agents que més
incidència tindran en la convivència futura, per això l’especificitat d’activitats dissenyades per infants i
adolescents. No obstant això, també s’incideix molt en la població gran com a agents experimentats
transmissors de l’historia quotidiana dels barris, amb la que es treballa mitjançant entrevistes
personalitzades i col·lectives, buscant la sistematització de l’historia dels barris. També els agents
presents a la xarxa d’entitats són elements molt actius i estan molt presents a l’execució del projecte,
especialment a l’hora de testejar les diverses conclusions diagnòstiques a les que es va arribant.
Cal aclarir, per tant, que hi ha aspectes del projecte que tenen com a destinataris sectors específics de
població, però sempre emmarcant-t’ho en el context comunitari i sobre l’objectiu general de beneficiar
a la globalitat de la població dels territoris.
Persones que intervenen en la implementació del projecte
L'estructura estable del projecte està conformat per tres professionals: un coordinador tècnic de
projectes i dues tècniques de projectes, la primera titulada en Història i especialitzada en Educació
Social i la segona titulada en Geografia i especialitzada en cooperació local i educació emancipadora.
Dins l'equip col·laboren tres-quatre estudiants en pràctiques tant de Geografia com de Sociologia (de
la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona) que ha comportat que la Favb
sigui un referent pels estudiants a l'hora d'escollir el lloc a on completar els seus estudis. Aquesta
relació amb el món universitari ha comportat la participació de la Favb en l'organització del postgrau
"Estudis Urbans" de la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona..
Durant l’any 2018 ens van venir tres estudiants de Mediació Comunitària a resultes del Conveni de
col·laboració per a la formació pràctica amb Barcelona Activa.
Atès que el projecte és d’àmbit comunitari i hi intervenen tant les organitzacions socials com els agents
del territori, la implementació del projecte comporta, com abans s’ha exposat, la col·laboració de
diferents col·lectius en cada barri i/o en cada acció: mestres i alumnes tant de Primària com d’ESO i
batxillerat, responsables d’organitzacions socials i agents del barri, responsables de serveis socials
municipals, membres de les AVV, nens i nenes de les escoles, alumnes dels instituts, grups de sectors
de població, etc. En definitiva, en cada barri hi intervenen al voltant d’unes 500 persones.

Treball en xarxa
Tot i que l’acció s’emprén a partir de la iniciativa de l’equip de la FAVB i de les AVV de la zona, és un
objectiu bàsic que hi participin les diferents entitats i agents clau de la zona, per això el treball s’esdevé
en xarxa des del primer moment, organitzant actes, trobades, xerrades i intercanvis de materials
avaluadors de forma conjunta, tant amb els centres educatius i altres institucions públiques (serveis
socials, equips de participació ciutadana, centres cívics , casals de barri, etc.), com amb la resta
d’entitats interessades dels territoris.
D’altra banda, a través de l’espai virtual del projecte que hem creat en forma de bloc, es comuniquen i
recepcionen propostes i debats de manera habitual, intercanvi potenciat també des de l’ús quotidià de
les eines de xarxes socials virtuals.
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Avaluació
Per tal d’avaluar el impacte i fer un seguiment de la marxa del projecte, distingim les actuacions en
quatre blocs, tot establint els següents criteris de valoració:
Àrea de treball
Treball amb les entitats i agents

Criteri
-

que treballen al barri:

Quantitatiu: Registre de numero d’entitats i de persones
que participen aportant la seva visió.

-

Qualitatiu: Distinció del nivell d’implicació de les entitats
en el projecte (qüestionaris, entrevistes, grups de discussió,
relació amb d’altres entitats...)

Activitats als centres

-

Quantitatiu:

d’ensenyament de primària i

-

Nombre de xerrades realitzades i nombre d’assistents a les

secundària

sessions.
-

Nombre de dibuixos realitzats pels infants

-

Nombre de qüestionaris recollits entre els joves de
secundària.

-

Nombre de tallers BEC i nombre d’assistents a les sessions
(secundària)

Qualitatiu: Qüestionari de valoració per part dels professors i
activitats que se’n deriven de la visita de l’equip al centre.
Difusió dels resultats i iniciatives

•

derivades:

Efectes i implicacions no previstos

Valoració per part de les AVV dels informes sectorials
presentats.

•

Nombre d’actes de presentació i debat de resultats

•

Exposicions de dibuixos

•

Publicacions (butlletins, articles)

•

Impuls de grups de treball

L’experiència ens fa valorar a les memòries les actuacions no previstes
dins el projecte, com ara la implicació en la resolució de conflictes
puntuals del barri que es detecten durant el treball de camp i la
participació en actes de barri.

La implementació del projecte ha comportat, pel que fa a la difusió, l’edició dels butlletins – revistes,
amb una tirada de 1000 exemplars, corresponents als barris de Clot-Camp, Verneda, Poble Sec, Font
de la Guatlla-Magòria, La Bordeta, Hostafrancs i La Marina, Gràcia i Barceloneta.
També hem publicat el llibre “El barri, espai de convivència” que va conformar el primer número de la
col·lecció “Quaderns de Carrer”, línia editorial de la FAVB.
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Comunicació FAVB
El projecte Comunicació FAVB vol incidir en projectar a la federació al dia a dia dels agents
socials i viceversa, fent èmfasi especialment en l’edició de revistes, publicació de
comunicats, gestió digital i analògica de la informació, l’ús de xarxes socials i esdevenint en
un espai interactiu amb les AVV federades per intercanviar i visualitzar les tasques,
campanyes i reivindicacions que es realitzant en cada barri i Districte. Pel mig de la
comunicació es vol convertir a la FAVB en eina de consulta, interrelació i acció
conjuntament amb altres col·lectius vinculats amb el moviment veïnal i l’acció ciutadana.

Justificació del projecte
La comunicació és una eina essencial perquè la FAVB pugui fer visible la seva tasca ciutadana i
promoure a la vegada la interacció i el debat, en clau de ciutat, amb els seus associats i la resta d'actors
socials i institucionals.
Ho realitza per diverses vies, desenvolupant diferents eines comunicatives i documentals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pàgina web i blog “El barri, espai de convivència”
Correu electrònic i butlletí intern
Xarxes socials: Facebook i Twitter.
Revista “Carrer”
Col·lecció “Quaderns de Carrer”
Elaboració de cartelleria i altres elements de difusió
Servei de correcció lingüística
Activació de Decidim-Favb

Descripció dels objectius
Objectius generals
- Donar a conèixer, als associats i a la ciutadania en general, la tasca que realitza l'entitat i els serveis
que ofereix.
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- Facilitar la intercomunicació entre el veïnat i les entitats compromeses amb la defensa de la seva
condició i interessos.
- Esdevenir la comunicació de la federació en un canal fluid d’informació contínua entre la xarxa
associativa i ciutadania.
- Donar a conèixer les iniciatives de les associacions veïnals federades.
- Donar a conèixer les iniciatives d'altres entitats i col·lectius amb qui col·laborem o mantenim
campanyes conjuntes.
- Promoure el codi ètic i les bones pràctiques en el moviment associatiu.
- Atendre els mitjans de comunicació que es dirigeixen a la Favb i facilitar la relació de les entitats
veïnals amb aquests.
- Facilitar informació continuada als membres de la junta de la Favb i a les associacions federades
sobre els temes de ciutat.
- Sensibilitzar els estudiants i professionals de la comunicació en la importància de l'exercici del
periodisme local com a eina per copsar la realitat de la ciutat, tenint present la interlocució amb els
barris.
- Utilització de les noves tecnologies on-line per aprofundir el debat democràtic intern de la Favb
(Decidim-Favb)
- Obrir i fer públics debats ciutadans més enllà de la tasca habitual del dia a dia de l'entitat.
- Preservar la memòria històrica del moviment veïnal i promoure el seu estudi.

Objectius específics
- Implementar eines de comunicació atractives, de fàcil consulta per als destinataris i que en la mesura
del possible promoguin la interactivitat entre els emissors i receptors. De especial importància
implementar la participació on-line a través del programari Decidim-Favb.
- Mantenir un equilibri entre els diferents formats de comunicació (físic o virtual) per arribar als
usuaris de les noves eines de difusió sense oblidar els de les comunicacions tradicionals, encara molt
presents en el moviment veïnal.
- Fer present l’activitat del moviment veïnal a les xarxes virtuals d’informació: digitalització de la
producció informativa de les entitats i moviments ciutadans per arribar a un públic cada vegada més
divers.
- Recopilar i ordenar materials amb valor històric o documental sobre el moviment veïnal i posar-los a
disposició de la ciutadania.

Destinataris del projecte o col·lectius destinataris
Associacions de veïns i veïnes federades.
Ciutadania en general.
Xarxa d’entitats i col·lectius socials.
Institucions públiques.

FAVB
Fundacions privades de suport social.
Mitjans de comunicació.
Persones interessades en l'estudi del moviment veïnal.
Món universitari.

Àmbit geogràfic d'execució
Ciutat de Barcelona, els seus districtes i barris, sense restricció d’una amplitud d’audiències que
transcendeixen l’àmbit estrictament local.

Nombre de persones que intervenen en la implementació del projecte
Remunerades:
Una persona a jornada completa i una a mitja jornada són les encarregades del seguiment i
manteniment diari de les eines de comunicació, coordinen els grups de treball i fan de pont amb els
diferents col·laboradors.
Per a la revista “Carrer” i “Quaderns de Carrer”: Una quinzena de col·laboradors a qui es paga una
remuneració puntual per cobrir despeses, que conformen el que anomenem “consell de redacció”. Està
format per periodistes, fotògrafs i il·lustradors.
Sense remuneració:
Per fer possible la revista es realitzen Consells de Redacció amb una mitjana d’entre 15 i 20 persones
participant, entre periodistes, fotògrafs i il·lustradors. També es compte amb la col·laboració
voluntària i desinteressada d’una mitjana de 12 persones per número, que proposen temes, faciliten
contactes i fonts o atenen peticions per redactar articles 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 assessor, 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 remunerada. Com tampoc ho és
la revisió dels textos en català 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..
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Línies i/o actuacions a realitzar en cada àmbit
MITJANS DIGITALS

Web 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 estan integrats diferents blogs -com l’espai propi de la revista Carrer o el
projecte El barri, espai de convivència (BEC)-, a més de la resta d’eines digitals.
La web és la nostra carta de presentació al món i una de les nostres principals eines de
comunicació. L’actualització 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 nova pàgina web de la Favb ha anat incrementat
de forma continuada les visites 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 concreta sobre alguna
associació o algun tema relacionat amb les àrees de treball de la Favb, l’assessoria jurídica o
el projecte BEC.
Cal continuar mantenint viva la web, tant amb continguts variables com anar renovant i
ampliant les parts estàtiques.
Cal actualitzar i harmonitzar el Blog del BEC (Barri Espai de Convivència)

Els continguts “web” es mantenen diàriament, amb:
• Notícies, comunicats i convocatòries que es produeixen 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 comuns.
• Posada al dia la informació interna de la Favb i les associacions federades.
A més, la Favb envia de manera periòdica un butlletí intern dirigit a les associacions
federades i a persones concretes d’aquestes especialment interessades.
S’ha 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 moviment veïnal i el seu contingut és plenament actual. S’ha reconvertit l’antic
format obsolet perquè pugui funcionar 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.
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Tràfic web
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 sessions arribaven a les
31.319.

Pel que fa al perfil dels usuaris, un 58,5% són homes i un 41,5% són dones. Si analitzem el
nostre públic 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.
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Rànquing de continguts
Sobre els continguts més visitats, els articles de Carrer, amb una part específica de la web
dedicada a la revista de la Favb, lideren el rànquing seguits de les convocatòries de barri i de
ciutat, els comunicats de l’entitat i, finalment, les notícies relacionades amb el món veïnal i
entitats afins. També cal remarcar que la web de la Favb és també una font d’informació
bàsica sobre el teixit veïnal de Barcelona gràcies als continguts específics sobre AV (adreces i
telèfons de contacte, i llistat d’entitats veïnals per districte).

Dispositius de consulta
El 55,6% de les consultes a la web es fa a través d’ordinadors, el 40,2% a través dels mòbils i
el 4,3%, tauletes. Pel que fa a la franja horària de major audiència, es concentra entre les 8
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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 nostra audiència i també el més fàcil per accedir als continguts de l’entitat.
Tots els temes, tant comunicats com notícies, els articles de la revista Carrer i les
convocatòries de 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 nostres continguts el fet de generar
materials audiovisuals propis, tant fotografies com vídeos.
Cal fer molta més incidència en l’aprenentatge en la gestió de les xarxes socials per
aconseguir una utilització molt més alta per part del moviment veïnal.
Twitter
El còmput total de seguidors a data de 21 de desembre 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
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
*Agost
Setembre
Octubre
Novembre
*Desembre

Tweets
115
106
98
126
98
74
88
0
68
89
77
33

Visites
3.579
2.579
2.653
4.873
3.169
2.123
3.418
613
3.958
3.496
2.951
1.257

Mencions
570
612
512
657
566
559
383
210
1.031
581
349
342

Nous seguidors
194
123
108
201
259
135
99
56
150
120
102
57

*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 veïnal, 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 –convocatòries de roda de premsa, comunicats, notícies i campanyes
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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 veïnals i socials com #CasaMevaCasaTeva, #VolemEl30,
#OrdenançaTerrassesVeïnals, #ConsultesCiutadanes, #NiFredNiSetNiFoscor, etc... i
finalment els que tenen a veure amb notícies publicades als mitjans de comunicació i
relaciones directament amb les temàtiques tractades 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, feminisme, 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 limitada. 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 pengem, 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
directe 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 Facebook és d’uns set diaris i s’hi fa difusió
de convocatòries de premsa, comunicats, notícies pròpies i d’entitats veïnals federades i
entitats socials afins, així com també informacions de mitjans de comunicació relacionades
amb les temàtiques pròpies de la federació veïnal.
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Per primera vegada en el 2018 s’apostat per pagar una petita quota perquè els nostres
continguts tinguin un ressò més ampli entre l’audiència de Facebook. Concretament amb la
nostra campanya de micromecenatge Mudances de Protesta i cal remarcar que el resultat
aconseguit anima a seguir apostant per aquesta via de pagament perquè els nostres
continguts arribin a més gent i s’ampliï la nostra comunitat.
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SERVEI DE PREMSA
Des de la Favb s’ofereix un servei d’atenció als periodistes, 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 interlocutors adients responsables de la Favb, de les diferents associacions veïnals o de les
entitats coneixedores dels diferents temes.
També es fa difusió als mitjans de comunicació i a la ciutadania interessada de múltiples
informacions, comunicats de la Favb, documents d’interès o convocatòries 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. En l’any 2018 es van realitzar 6
rodes de premsa convocades directament per la Favb i 6 més convocades per altres entitats
amb el suport de la Favb.
Es requereix una nova adequació de la sala de premsa amb la infraestructura digital
necessària per fer-la més eficient pels mitjans de comunicació.
Es maqueten cartells, fulls explicatius i tríptics per donar a conèixer diverses campanyes
ciutadanes.

REVISTA “CARRER”
Mitjançant els seus continguts s’intenta acomplir amb un triple objectiu: aprofundir sobre
diversos temes de ciutat des d’un punt de vista reflexiu i crític; donar a conèixer a la
ciutadania notícies sobre les diferents realitats dels barris i del seu moviment veïnal i social;
formar els periodistes en la sensibilitat pels temes d’interès local, veïnal i comunitari.
La revista té un tiratge de 8.000 exemplars en paper, 5.000 dels quals s’han repartit entre
184 punts de distribució d’arreu de la ciutat -entre els quals les associacions de veïns i veïnes
federades- i 3.000 han anat dirigits a bústies de diverses entitats, institucions i persones
interessades. La periodicitat és de 4/5 números a l’any.
Tots els números de la revista es poden consultar en digital a la web de la Favb i també
descarregar en pdf. La mitjana de l’any 2018 és d’entre 700 i 1.000 descàrregues per número.
Augmentar aquest número i optimitzar la versió digital de Carrer és un repte de primer ordre.
Quant a la millora de la distribució i impacte de la revista en paper, s’ha implementat les
bases de dades de distribució al nou sistema CRM, més àgil i eficaç, i recentment s’ha una
posada al dia dels punts de distribució.
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D’una banda es constata que no calia reservar tants exemplars a la Favb i que es podia
repartir millor el sobrant de la distribució. D’altra banda, calia fer un repàs a nous espais
socials i culturals que han aparegut als barris i que podien estar interessats a distribuir la
revista, així com constatar que el número d’exemplars que enviàvem a la resta era l’adient.
Vam realitzar un llistat de nous punts 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, suficient per a la distribució des del nostre local.
Els nous punts de distribució són:
Ciutat Vella (Makinavaja); Eixample (Calàbria 66, Espai Padilla); Sants-Montjuïc (Lleialtat
Santsenca, La Raposa, La Carbonera): Les Corts (Casal de barri de la Mercè); Gràcia (Taller
d’Història de Gràcia, Aula Ambiental Turull); Horta-Guinardó (Casal de barri Font d’en
Fargues); Nou Barris (Casal Som la Pera, Casal de barri de Verdum, Masia de la Guineueta,
Can Verdaguer, Casal Popular 3 Voltes Rebel; Sant Andreu (Casal de Barri Can Portabella,
Casal de barri Torre de la Sagrera, Centre Cívic Can Clariana; Sant Martí (La Farinera del
Clot, Casal de barri del Poblenou, Can Ricart, Ca L’Isidret, Ateneu Flor de Maig).
Els 184 punts de distribució per districtes queden actualment de la següent manera: Ciutat
Vella: 18; l'Eixample: 17; Sants-Montjuïc: 22; Les Corts: 10; Sarrià-Sant Gervasi: 12; Gràcia:
22; Horta-Guinardó: 18; Nou Barris: 22; Sant Andreu: 30; Sant Martí: 23.

DECIDIM-FAVB
Recentment el moviment veïnal tradicional de Barcelona té l'oportunitat d'eixamplar la seva
acció participativa a la ciutat a través de vies digitals promogudes pel programa
Decidim.Barcelona. La Favb ha signat un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de
Barcelona pel qual aquest cedeix aquest aplicatiu a aquesta federació per la seva utilització
per impulsar aquest canal digital que permet obrir noves vies de participació, tant en
processos interns de les associacions de veïns com externs amb la ciutadania. Veieu-la aquí
(en desenvolupament): "Participa-Favb" (https://participa.favb.cat/). No obstant, tenir
l'eina no és suficient perquè aquesta funcioni. El projecte preten actuar en tres direccions:
•
•
•

-Adaptar el programa Decidim-Favb a les necessitats i llenguatge del moviment
associactiu. Establint l'estructura i canals facilitadors de la participació digital
-Atreure i Instruir en la utilització d'aquesta eina els subjectes veïnals sovint allunyats
de les dinàmiques virtuals degut a la bretxa digital
-Interlocutar amb la comunitat Meta-Decidim per una millora interactiva del
programari

Actualment, en ple segle XXI, l'aprofundiment en aquesta lluita comporta l'empoderament
digital d'un veïnat tradicionalment allunyat d'aquesta nova dinàmica i, per aquesta fita, cal
que la innovació tecnològica permeti transformar les plataformes digitals en eines
comprensibles i assequibles. Estem convençudes que la participació presencial sempre serà
necessària per teixir complicitats, però alhora hem d'apostar fortament per unes eines
digitals que alliberen temps, amplien ràtios participatius i democratitzen processos i preses
de decisions. És per tant un enriquiment intern del moviment associatiu i de les sinèrgies de
la seva activitat externes. També, aquest repte de la Favb podrà ser útil per la comunitat
experta que desenvolupa aquestes eines innovadores per a la seva adequació a la realitat
pràctica.
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El propòsit d'empoderament digital del moviment veïnal s'emmarca en una estratègia de
llarg termini que supera el marc d'aquesta subvenció però ella ens permet donar el necessari
impuls inicial. En el rerefons d'aquesta estratègia està la voluntat de la junta de la Favb
d'enfortir la transparència, l'obertura, el debat col·lectiu i les bones pràctiques de les
associacions que formen part del moviment veïnal.
Decidim-Favb és una eina al servei de les 110 AVV federades a la Favb. Permet obrir canals de
participació:
- Directament amb la gent activa d'aquestes AVV (+ de mil persones només en les juntes)
- Participar i resoldre democràticament temes de la Favb (resolucions, plans de treball,..)
- Establir canals de participació horitzontal entre AVV, per exemple a nivell de Districte.
- Les AVV podran obrir processos participatius entre el seu veïnat.
Aquestes possibilitats s'hauran d'implementar progressivament amb la constant avaluació de
la Junta de la Favb, les AVV i els mateixos usuaris. Cal que sigui una eina coneguda i per tant
difosa i ben explicada. I també una eina reconeguda per la comunitat veïnal perquè assoleixi
la credibilitat democràtica que pretén impulsar.
Per a tal cosa, necessitem recursos humans amb capacitació suficient en el domini del
programari lliure i, alhora, amb dots pedagògics. A tal fi la Favb està cercant aquests recursos
que van més enllà de les possibilitats del pressupost d’aquest conveni.

Metodologia en projectes i serveis
- Web de la Favb: Manteniment de la web amb l’actualització continuada de la seva “home” que
reflecteixi les notícies que siguin interessants pel moviment veïnal. Control periòdic dels continguts
fixos de la web per tal de garantir la seva renovació. Tenir especial cura que la Favb continuï complint
els requisits de la Llei de Transparència a través de la web així com la Política de Privacitat de
conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
- Bloc “Barri espai de convivència”: Recopilació de totes les accions públiques, els resultats dels
treballs de recerca i les col·laboracions amb entitats i institucions que tenen com a objectiu, per una
banda, fer dels barris uns territoris objecte d’estudi social prioritari i, per un altre, uns escenaris de
convivència veïnal com a pedra angular de la justícia i el canvi social en benefici dels interessos
ciutadans. Allotjament dins el web de la FAVB en l’apartat de Què fem/Barri Espai de Convivència.
- Correu electrònic i xarxes socials: Compromís ferm en la millora de les eines digitals. Gestió
diària. Avançar en la versió on-line de la revista Carrer. Realització de tallers a les AVV per potenciar la
utilització de les xarxes socials. Manteniment del Butlletí intern de la Favb que enllaça a la gent activa
de les AVV.
- Servei de premsa: Atenció als mitjans de comunicació que es posen en contacte amb la FAVB
(donant-los informació directa o derivant-los a les persones adients de la junta o de les entitats
federades). Enviament de comunicats, notes de premsa o convocatòries de rodes de premsa, de la
FAVB i de les entitats federades.
- Servei lingüístic de correcció dels escrits públics de la Favb.
- Revista “Carrer”: Es realitza en tres fases: preparació, edició i distribució. La preparació consta
d'un consell de redacció format per una quinzena de periodistes, fotògrafs i il·lustradors durant el qual
es distribueixen els temes del sumari i es reparteixen les feines. En la fase d'edició s'encarreguen la
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resta de textos a col·laboradors no habituals, s'editen els materials, es fa la revisió ortogràfica i es
maqueta la revista. Finalment, es distribueixen 3.000 exemplars a bústies concretes i 5.000 a diferents
espais públics de la ciutat. Renovació del web de Carrer: es recopilarà i sistematitzarà digitalment tot el
seu contingut, donant peu a la rèplica i l’opinió lliure i àgil sobre el mateix.
- Decidim-Favb: Implementació efectiva de potencialitats d’aquesta eina de participació on-line en el
moviment veïnal. Caldran recursos suplementaris per aconseguir aquesta fita.

Treball en xarxa
L’activitat natural d’una federació d’entitats és el treball en xarxa. Des de fa més de 40 anys, la FAVB
porta desenvolupant una activitat clara de coordinació i gestió d’interessos en xarxa que en ple segle
XXI vol impulsar i catalitzar mitjançant la posada en pràctica de noves eines i paradigmes de treball.
Fonamentalment les dues branques d’acció que es volen potenciar tenen a veure, per una banda, amb
l’increment de la capacitat interactiva entre les associacions membres, la resta de la xarxa d’entitats i la
ciutadania mitjançant l’exercici facilitador de canals i eines (abans descrites) de comunicació directa i
multidireccional i, per l’altra banda, a traves de la col·laboració comunicativa amb campanyes i
plataformes ciutadanes d’interès veïnal no estrictament depenent de l’organigrama de la Federació.
L’objectiu principal, per tant, és transitar des d’un model emissor d’activitat i missatges cap a un altre
basat en la interacció dels agents de la ciutat quan està en joc l’interès veïnal.

Avaluació continuada i final amb indicadors
L’avaluació del desenvolupament del projecte plantejat té dues vessants. Per una banda, una centrada
en el recompte d’interaccions (nombre de visites al web, comentaris, viralitat, nivell de participació en
termes d’aportacions al contingut, etc.) i una altra més interessada en l’abast de l’activitat interactiva.
És a dir, una avaluació qualitativa que busca testejar el grau d’influència que tenen les diverses
plataformes comunicatives que es gestionen en la creació de xarxa social i d’influència ciutadana a la
palestra de temes d’interès al món mediàtic de la ciutat.
Dit d’una altra forma, l’avaluació tindrà en compte quantes persones, entitats, plataformes i
moviments participen de la nostra activitat comunicativa, així com els resultats en termes de
presència, viralitat i influència social que té l’activitat.
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Assessorament Jurídic Veïnal
Servei de suport i assessorament jurídic
Aquest servei es va posar en marxa fa nou anys arran de l’augment de desnonaments per motius
hipotecaris que s’estaven produint en els barris de Barcelona i motivat pel fet que algunes AVV es
trobaven col·lapsades pel volum de peticions d’ajuda i assessorament dels afectats.
En una primera fase es va fer una recopilació de dades de les AVV per quantificar e identificar els casos
que es produïen al seu territori, juntament amb tallers de formació per poder atendre els afectats i
facilitar la informació i els mecanismes com tenien que actuar davant aquesta problemàtica.
Actualment el projecte fa l’assessorament no solament dels processos de desnonament per manca de
pagament de la hipoteca, sinó que també atén a desnonaments per manca de pagament de lloguer, i en
els darrers mesos hi ha hagut un augment en les consultes per situacions en precari i d’altres consultes
vinculades amb l’habitatge social públic.
Les tasques que es realitzen dintre del projecte i que les AVV estan demanant són:
1. Interposició de recursos vers l’administració i els tribunals
2. Assistència a reunions amb els organismes de l’Ajuntament i la Generalitat, necessaris per
donar un tractament més jurídic en matèries que a vegades les AVV desconeixen i no
dominen
3. Assessorament en temes de privatització dels pisos públics venuts i estudi de les possibles
accions que es poden realitzar
4. Acompanyament a les entitats financeres per les negociacions de refinançament i dacions
en pagament
5. Acompanyament als afectats per parlar de les clàusules dels contractes de lloguer,
intermediació amb els serveis socials i on sigui necessari.
6. Assessorament als afectats per temes d’habitatge tots els dilluns en el local de l’AVV de
Ciutat Meridiana
7. Assessorament a les AVV en qualsevol dubte jurídic que tinguin
8. Assessorament en matèria temes de lloguer, comunitats de propietaris, pisos turístics.
9. Assessorament en temes d’espai públic i mediambientals, en matèria de contaminació
acústica.

El servei d’assessorament dóna suport a la vocalia d’habitatge de la FAVB en les reunions periòdiques
que es mantenen amb l’Ajuntament de Barcelona , el Consorci d’Habitatge de Barcelona, El Patronat
Municipal de Barcelona i la Generalitat i elabora informes tècnics per tractar en les reunions. També fa
el seguiment de les diferents accions en què participa la FAVB, com la col·laboració amb col·lectius que
treballen el tema de l’habitatge (PAH, 500X20, .....).
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·laboració 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'impartir 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.
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Un aspecte que en l’any 2018 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
Les consultes sobre habitatge han estat de llarg les més nombroses. La situació actual és cada vegada
més preocupant perquè suposa 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 barris (gentrificació) i possiblement desnonades. A aquest fenomen també ha contribuït la
irrupció dels fons d'inversió immobiliaris, o SOCIMIS, que compren edificis sencers amb una clara
finalitat especulativa,
En aquest context, la FAVB va crear el passat la Comissió 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 telèfon. Els problemes
principals que s'han plantejat han estat:
•
•

•

•

•
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15% relacionats amb famílies el dia que tenen l'ordre de desnonament.
5% relacionades amb el problema d'hipoteques, i en espacial en relació amb els deutes que han
quedat després de la pèrdua de l'habitatge. Algunes relacionades amb la clàusula sòl, i les
reclamacions al Banc d'Espanya.
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 excessives 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 contractes de lloguer sotmesos al text refós de la Llei de 1964.

Associacions veïnals
• 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.
• Defensa en temes procedimentals com la recepció de demandes interposades contra l'associació, ja
sigui en matèria urbanisme, hisenda o bé per altres socis.

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 matèria, formant i assessorant sobre el tema de
la Protecció de dades. Des de la FAVB sabem l'enorme importància 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 compliment 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
compliment, 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, obligatori 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
Tal com fèiem notar en la introducció ens trobem en un escenari en que cada cop es judiacialitzen més
els conflictes urbans la qual cosa requereix una gran capacitat jurídica per fer-hi front. Aquesta
espertesa es necessària en aquests àmbits:
- Seguiment i capacitat propositiva derivada de propostes parlamentaries.
- Fiscalització de les Normatives municipals. Per exemple, la Favb s’ha personat en sis Contenciosos
que volen impugnar el reglament de participació Ciutadana.
- Denuncies als tribunals de Planejaments urbanístics i d’altres tipus quan el veïnat consideri que
vulnera drets legislatius.
- Defensa d’encausats veïnals deguda a la seva acció activista.

FAVB

Assessorament veïnal en els processos
d’implicació ciutadana en les
transformacions urbanes
Context
La transformació que s'està produint a la ciutat de Barcelona, sobretot en les grans operacions
urbanes, comporta que els col·lectius ciutadans que sempre han estat els defensors de la
qualitat de vida en els canvis urbans en els quals estem immersos, tinguin dificultats en poder
desenvolupar la seva tasca quan aquestes actuacions influeixen en un àmbit superior al seu
barri de referència. La magnitud dels processos urbanístics que s'encreuen amb altres
transformacions urbanes lligades a la mobilitat o medi ambient, patrimoni de la ciutat, espai
públic, plans d'usos, etc. que s'estan portant a terme a una gran ciutat com Barcelona,
comporta la necessitat d'una especialització tècnica i de l'accessibilitat als coneixements
necessaris per tal de poder defensar els interessos ciutadans que requereixen la col·laboració
de diferents agents alhora.
Les associacions de veïns i veïnes són organitzacions que es caracteritzen pel seu exercici de
compromís amb la zona urbana en la qual actuen. Són entitats basades amb la voluntarietat, la
qual cosa, a voltes, comporta la necessitat de tenir el suport de gent amb expertesa per atendre
de manera solvent els grans reptes que travessen els barris de la nostra ciutat. Sempre han
mostrat la seva predisposició a l'entesa i a exercir un paper d'impulsors i també de facilitadors
de l'acció social. Ara bé, tot i que la voluntat és explicita i manifesta, pot passar que les
capacitats superin la voluntat manifesta de col·laboració. A més, en gran part dels casos, els
plans urbans es troben amb interessos creuats tant de territoris com de grups de ciutadans que
tenen paradigmes i projectes urbans diferents amb una complexitat cada cop més gran.

Procés actual
Davant d'això, l'Ajuntament de Barcelona, va iniciar un servei d'assessorament tècnic veïnal
l'any 2006, amb la incorporació d'assessors tècnics a diferents processos de transformació
urbana que s'estaven implementant en aquells moments, per tal de facilitar l'articulació de
propostes a incorporar a aquests projectes.
Ara bé, les actuacions que afecten més d'un barri i, en els alguns casos, incideixen en més d'un
districte, comporten una dificultat afegida pel que fa a la coordinació i a la presa de decisions
amb consens entre els diferents barris afectats que requereixen, per tal de treure conclusions
encertades, del suport professional adient.
Fins ara aquest suport es vehiculava a través d'un Conveni específic Favb-Ajuntament però
actualment ambdues parts han considerat oportú incloure'l en el Conveni general, donat que
forma part de la mateixa filosofia d'enfortiment dels processos veïnals i de col·laboració
institucional.
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La funció de la Favb
Les associacions veïnals es troben federades i, sobretot, coordinades pel que fa a les seves
actuacions públiques, per mitjà de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
(Favb), qui sovint exerceix un paper, tant de mediador, com de facilitador o canalitzador de les
propostes ciutadanes.
La FAVB, d'acord amb el que recullen els seus estatuts, inclou com a primers dels seus
objectius:
• Defensar els interessos generals dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona amb les accions
necessàries per millorar la qualitat de vida de la ciutadania en matèria urbanística, ambiental,
cultural, esportiva, educativa, sanitària, d'habitatge, social, econòmica, de consum, etc.
• Donar suport al veïnat en tots els àmbits que afecten el seu interès general.
Des de la Favb es considera que el valor de la col·laboració entre els tècnics i els agents socials
reverteix positivament en el desenvolupament de les transformacions urbanes. És precisament
aquest valor el que impulsa i inspira l'acció quotidiana de la Favb i, per tant, és la raó per la
qual es proposa establir un marc relacional amb el consistori per passar a formar part activa de
la coordinació dels assessoraments tècnics que, a través d'aquest conveni, puguin tenir les
entitats veïnals i ciutadanes al seu abast i, d'aquesta manera, contribuir a un millor
funcionament urbà de la ciutat. En ple segle XXI i amb una implicació de la ciutadania en els
processos d'evolució social que creix i es vol fer protagonista, sembla cabdal la coordinació i el
suport mutu a l'hora de posar en marxa processos de transformació urbana. La creació de la
Taula d'Urbanisme en el 2016 arran de la celebració del Fòrum d'Urbanisme organitzat per la
Favb (30-31 d'octubre 2015) va resultar ser un bon incentiu per a desenvolupar des dels barris
aquesta visió amplia de la ciutat.

Els objectius de la proposta
Com a objectius principals de la proposta podríem assenyalar els
següents:
•
•
•

Facilitar la coordinació dels assessoraments tècnics a les AVV en els projectes que gran
abast.
Millorar la relació entre la dimensió tècnica i la dimensió social del veïnat organitzat per
crear sinergies que redundin en una millora de les propostes ciutadanes en relació a les
grans transformacions urbanes.
Obrir el servei d'assessorament tècnic com un recurs a totes aquelles entitats veïnals de la
ciutat de Barcelona involucrades en grans projectes urbans.
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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’espais municipals de participació
ciutadana. I també 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 Consell 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.
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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
Comissionada 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 processos participatius que es convoquen (posem per cas,
Via Laietana, Meridiana,...) i a grups específics per problemàtiques 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
Equipament Sociocultural Alfons Magnànim, Jurat Premi Montserrat Roig,...)

El nombre de reunions que l'Ajuntament convoca a la Favb
està al voltant de dos-centes a l'any.
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Annexos
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Document elaborat per la Comissió d'Habitatge de la FAVB
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BARCELONA CIUTAT SENSE AMIANT

El Parlament Europeu, en el punt 37 (copiem textualment) d’un informe publicat el 2013 reconeix
diverses malalties produïdes per l'AMIANT. Moltes són originades per fibres de diferents grandàries
en suspensió en l'aire que respirem i altres per fibres ingerides que arriben per conduccions d'aigua
potable.
37. Hace hincapié en que todos los tipos de enfermedades relacionadas con el amianto, como el
cáncer de pulmón y el mesotelioma pleural —causadas por la inhalación de fibras de amianto en
suspensión en el aire, lo suficientemente finas como para alcanzar los alvéolos y lo suficientemente
largas como para superar el tamaño de los macrófagos, así como distintos tipos de cáncer
provocados no solo por la inhalación de fibras en suspensión sino también por la ingestión de agua
procedente de tuberías de amianto y contaminada con dichas fibras—, han sido reconocidas como un
riesgo para la salud y pueden tardar varios decenios, en algunos casos más de cuarenta años, en
manifestarse.
El Parlament Europeu ha aprovat el 2013 un seguit de resolucions relatives a l'AMIANT i la Directiva
2015, on es preveu entre altres l'eradicació de l'amiant de tots els països de la UE, dels espais públics
i també dels espais d'afluència publica per a l'any 2028. Això vol dir escoles, poliesportius, hospitals,
mercats, pàrquings, tallers, canalitzacions d'aigua, etc. També palaus públics, seus del govern i seus
d'altres corporacions.
A Catalunya es van importar centenars de tones d'amiant. Es va utilitzar l'amiant en més de 3.000
productes.
El 95% de l'amiant es va utilitzar en la construcció, principalment en forma de fibrociment, però també
es van fer pintures, llosetes, projectats, calorifugats... que van entrar a formar part de parets i falsos
sostres, i va ser utilitzat per recobrir estructures metàl·liques.
Encara queden milions de tones, principalment de fibrociment, instal·lades arreu de Catalunya. Visible
i ocult. Hi ha centenars d'escoles i hospitals amb amiant en alguna o diverses de les seves
aplicacions, hi ha amiant en mercats públics, alguns de renom internacional i de gran afluència
turística. També hi ha centenars d'edificis privats que en tenen. Alguns són naus industrials i molts
són habitatges d'ús domèstics i edificis d'oficines.
Tot aquest amiant, degut principalment al temps transcorregut d'ençà que va ser instal·lat i sotmès
com està a factors agressius mecànics i físics, desprèn fibres cancerígenes a causa de la degradació
superficial d'aquests elements visibles. Aquesta circumstància representa no sols un perill per als
residents i treballadors. També suposa una contaminació ambiental molt perillosa.
"Si el desamiantado progresivo no comienza a realizarse ya, al final nos encontraremos con una
situación inmanejable, en la que la magnitud de la tarea a realizar, con la necesaria diligencia,
desbordará las capacidades de ejecución, y, sobre todo, de control por parte de las autoridades.
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Para acometer todo ese proceso, habrá de comenzarse, evidentemente, por realizar un inventario de
todas las instalaciones con contenido de amianto, comenzando por las edificaciones de uso público
(via pública, hospitales, guarderias, oficinas públicas, etc.).
En el caso de las escuelas, el problema asume especial gravedad, por estar los niños más expuestos
al riesgo de contraer un mesotelioma, patología maligna que es la que representa el riesgo más
evidente. En efecto, al disponer ellos de mayor esperanza de vida, eso presupone que el dilatado
tiempo de latencia de la susodicha patología maligna asbesto-relacionada, disponga de ocasión de
poder transcurrir, dando lugar a que el mesotelioma aflore!”.
Cal recordar que no hi ha quantitat mínima segura d'amiant. Això vol dir que qualsevol petita fibril·la
pot generar un mesotelioma.
Cal recordar que la Comissió Europea preveu ajudes tècniques i econòmiques per a la retirada de
l’amiant o per convertir-lo en un material inert.

Exigim que a Barcelona, en matèria d'AMIANT, s'adoptin totes les resolucions del 2013 i la
Directiva 2015 del Parlament Europeu.
Que l'Ajuntament de Barcelona disposi d’un sistema de control i gestió de totes i cadascuna
de les fases que inclou el concepte PER UNA BARCELONA SENSE AMIANT.

D'abast municipal:
a) Disposar de tècnics qualificats que identifiquin i avaluïn la presència d’amiant en els
edificis/ instal·lacions de cada districte.
b) Elaborar un registre d'edificis (per districte) susceptibles de contenir amiant visible i ocult.
c) Planificar i executar les Inspeccions i Avaluacions d'Amiant (I.A.A)
d) Disposar d'un Protocol que validi la solvència tècnica de les persones que faran les I.A.A i
disposar d'un model d'Informe d'I.A.A a implantar a tots els districtes.
e) Disposar d'un Cens d'Edificis amb Risc d'Amiant (C.E.R.A) que permeti el seguiment de les
diferents actuacions a fer als districtes.
f) Disposar d'un Protocol que validi la solvència tècnica de l'empresa que ha d'executar les
actuacions definides en l'Informe I.A.A. i en base als requisits legals del moment a implantar a
tots els districtes.
g) El consistori ha de disposar d'una planificació d'execució que culmini amb la retirada de
l'aminat visible i ocult de tots els edificis d'àmbit municipal.
h) En l'àmbit de Salut Pública, dotar a la ciutat de marcadors creïbles de contaminació
ambiental en aquells edificis on s'estan fent treballs d’extracció d’amiant. La redacció d'un
Protocol d'aquestes característiques és clau també per conèixer un indicador associat al medi
ambient urbà.
i) Substituir la microscòpia òptica per la microscòpia electrònica, que és més precisa i
n’ofereix una millor detecció.
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D'abast privat:

Moltes de les obres de reforma, rehabilitació i enderroc d'edificis privats no compleixen amb
els requisits establers per la legislació vigent. Poques són les obres privades que prèviament a
una intervenció en l'edifici realitzin una identificació i avaluació de materials amb amiant amb
l'objectiu de minimitzar o eliminar el risc de dispersió de fibres en l’entorn immediat.

Creiem vital que el consistori, a través dels districtes, facilitadors de l’assabentat i atorgadors
del permís d'obres, demanin l'Informe d'Identificació i Avaluació d'Amiant en l'escenari on es
vol actuar. Aquest I.A.A ha de formar part de la documentació del projecte a presentar pels
tècnics responsables de l'obra en qüestió. Sense ell no es pot facilitar ni l'assabentat ni el
permís d'obra major.

La tasca és molt gran i no podem perdre més temps.
És l'hora que Barcelona es posi a treballar i prengui la iniciativa.
Caldria que una de les primeres actuacions fos la creació d'un certificat de solar, edifici o lloc de
treball lliure d'amiant, com el que hi ha a Suïssa o França. Aquest certificat el dóna l'administració
nacional a partir dels treballs i les anàlisis d'empreses degudament acreditades per escometre
aquesta activitat. Per aconseguir que sigui vinculant, pot associar-se als contractes de compra i
lloguer d'habitatges, als permisos de construcció d'edificacions i als permisos d'obres, per exemple.
Sense el seu lliurament no es pot comprar, llogar, reparar o rehabilitar. Respecte a la rehabilitació
s’ha d'incloure amb precisió aquesta exigència. S'ha de preveure un règim sancionador, s'han
d'habilitar subvencions dels treballs i mesures de reparació de les persones afectades per les
conseqüències de l'amiant.
Així mateix, preguem a tots els ajuntaments que instin els governs català i espanyol a la urgent
necessitat de crear les lleis que calguin per tirar endavant aquesta tasca.
Igualment preguem que es reclami a Catalunya, Espanya i la Unió Europea tots els ajuts tècnics i
econòmics necessaris per complir aquesta tasca, com més aviat millor i sempre dins de les dates
establertes.

Barcelona. 14-03-2019

Jubilats de Macosa-Alstom
Afectats per l’amiant

Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona
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