
1 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ACTA DE LA 47a ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVB 

6 d’abril de 2019 
Centre Cívic Can Clariana- AV Congrés Indians 

 
Comença l’Assemblea a les 9:30 hores. La taula està formada per la presidenta de 
l’AV de Congrés Indians, Belen Ayúcar; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la 
regidora del districte de Sant Andreu, Laia Ortiz; el director general d'Acció Cívica i 
Comunitària de la Generalitat, Bernat Valls; la presidenta del districte de Sant Andreu, 
Montserrat Benedí, el president de la Confavc, Jordi Giró, i la presidenta de la Favb, 
Ana Menéndez. 
 

Hi assisteixen 48 AV, totes amb dret a vot, 
que aporten un total de 172 vots 

 
Les associacions presents durant l’assemblea són: 
Associació Cultural i Social Bac de Roda, Badal-Brasil-Bordeta, el Besòs, Can 
Peguera, Centre Social de Sants, Ciutat Meridiana, Clot-Camp de l’Arpa, el 
Congrés-Indians, les Corts, Dreta de l’Eixample, Esquerra de l’Eixample, Font de 
la Guatlla Magòria, Font d’en Fargues, Fort Pienc, Front Marítim, Gòtic, Gràcia-
Nord Vallcarca, Gran Via-Perú-Espronceda, Horta, Hostafrancs, Joan Maragall 
del Guinardó, Maresme, Montbau, la Palmera Centre, Park Güell-la Salut-
Sanllehy, Amics del Passeig Sant Joan, AVAUP, Plataforma Can Baró, Poblenou, 
Prosperitat, Provençals de la Verneda, Amics de la Rambla, Raval, Sagrada 
Família, la Sagrera, Cultural el Sanatori, Sant Antoni, Sant Martí de Provençals, 
Sant Ramon Nonat, Sarrià, la Satalia, la Taxonera, Torre Llobeta-Vilapicina, 
Vallcarca Som Barri, Vila de Gràcia, Vila Olímpica, Avinguda Xile, Zona 
Universitària. 
 
Associacions excusades:  
Barceloneta, la Cadena Estrelles Altes, Can Caralleu, Coll-Vallcarca, Veïns i 
Comerciants del passatge Caputxins, Barri de la França, Guineueta, l’Òstia, 
Paraguai-Perú, Parc de la Vall Hebron, la Pau, Porta, Racó de les Corts, Salvem 
el Turó, Sant Andreu de Palomar, Sant Andreu Nord-Tramuntana, Sant Cristóbal-
Viviendas Seat, Sant Genís del Agudells, Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, 
Tres Torres, Triangle de Sants, Verneda Alta, Verneda Via Trajana. 
 
Hi assisteix també l’associació Xarxa Veïnal del Raval, pendent la seva 
incorporació a la Favb de l'aprovació per part de l’assemblea. 
 
Els components de la taula dirigeixen unes paraules de salutació. 

 
Comença l’Assemblea General. 
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APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
A la taula es troben Ana Menéndez, presidenta, i Camilo Ramos, vicepresident segon, 
que, després de preguntar si hi ha esmenes a l'acta de l'assemblea anterior (ningú no 
demana la paraula), demanen passar a la votació de l’acta. En aquest moment hi ha 
48 associacions amb 84 vots, i el resultat de la votació és el següent. 
 

BL’ACTA S’APROVA AMB 82 VOTS A FAVOR, 
1 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓ 

 
Es fa un minut de silenci en record de les persones del moviment veïnal que han fet el 
traspàs: 
Pep García Díaz president de l’associació del Raval (2 de juny de 2018) 
Diosdado Rebollo de l’associació de Trinitat Nova 
Rafa Juncadella Moviment veïnal de Nou Barris 
Manel Rodríguez de l’associació de Roquetes 
Joan Balañach sots president 2n de la Favb, ens va deixar al setembre de 2018. Era 
membre de l’associació de Sagrada Familia, del districte de l’Eixample, des de 1991, 
membre de la Junta de la Favb durant dues decades, lluitador pel dret a l’habitatge. 
Maria Casas Mira, presidenta de l’AVV Taula del Raval, traspas 5 d’octubre 2018 

 
PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES 
 
Marcel·la Güell, secretària, explica que segons el reglament cada dos anys s’ha de fer 
una renovació del 50% dels càrrecs. Fa dos anys hi va haver una renovació total de la 
Junta, i en aquest moment es presenten a reelecció: 
 
Càrrec Candidat/a Associació 
Presidència Ana Menéndez La Satalia 
Vicepresidència 2a Juan Camilo Ramos Sant Andreu Nord Tramuntana 
Vicesecretaria 2a Teresa Martínez Horta 
Vocalia Sylviane Dahan Esquerra de l'Eixample 
Vocalia Salvador Mañosas La Palmera Centre 
Vocalia Josep Ortiz Can Peguera 
Vocalia Corina Albir Sagrada Família 
 
S’explica com s’ha de votar: les paperetes de votació estan al final del dossier que s’ha 
lliurat, s’han de marcar les caselles de votació i dipositar la papereta a l’urna que hi ha 
al vestíbul, cosa que es podrà fer durant tot el matí. Es demanen tres persones de les 
associacions per fer d’observadores en el recompte de vots. 
 

 
PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE GESTIÓ 
 
La presidenta Ana Menéndez comenta l’informe de gestió: 

 
Aquest any de final de mandat municipal ha comportat un treball molt intens per a la 
Favb; no farem un repàs exhaustiu ja que podeu consultar la memòria. Sí que volem 
destacar que s’han aprovat normatives i plans que posen de manifest que les elits 
encara tenen un pes important en les decisions que es prenen a la nostra  ciutat. 
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Com a exemple, l’acord del plenari del 10 d’abril, que va tombar la possibilitat 
d’engegar les consultes ciutadanes i darrere del qual hi havia la influència del potent 
grup empresarial Agbar, que ha posat tota una bateria de recursos contra la iniciativa 
per evitar el debat sobre la municipalització de l'aigua. El que s'ha posat en entredit no 
és només la multiconsulta, sinó el mateix reglament de participació ciutadana, que 
tants anys de lluita ha significat per al moviment veïnal. Aquest ha estat un dels focus 
de la feina de la Favb d’aquest 2018. 
 
Vam obrir l'any amb una sentència condemnatòria del “cas Palau” (com recordeu, la 
Favb hi exercia d'acusació popular). En el seu dia ja vam manifestar que estàvem 
raonablement satisfets amb la condemna, que no s’ha fet encara efectiva, on es va 
demostrar l’enriquiment de les famílies de Millet i Montull i el finançament irregular de 
Convergència Democràtica per desviació d’inversions en projectes d’obra pública. 
 
Al gener també ens va ocupar esforços l’Ordenança de Terrasses, feta a mida del 
Gremi de Restauració, mancada de respecte a l'accessibilitat i les normes de 
participació. Hem presentat recurs contenciós contra l’aprovació de modificació 
d’aquesta ordenança. També ens ha ocupat un altre contenciós important, el de l’Espai 
Barça, contra l’aprovació d’un pla que al nostre parer beneficia un privat per sobre dels 
interessos de la ciutat i incompleix la llei d’Urbanisme. 
 
Ha estat també un any important en la lluita per l’habitatge, ens felicitem d’haver tingut 
com a company en Joan Balañach, tan actiu i reivindicatiu. Estem orgullosos d’haver 
participat en l’aprovació de la normativa pionera del 30%. També participem en la 
Iniciativa Europea per l'Habitatge Assequible, promoguda per Àustria, un dels països 
amb més habitatge públic i en el qual ens emmirallem moltes de les entitats que estem 
lluitant i defensant noves mesures i inversions. Moltes ciutats que tenen garantit d’una 
manera molt més important el dret a l’habitatge a Europa comencen a mobilitzar-se 
perquè veuen amenaçat aquest dret. La iniciativa ciutadana necessita un milió de 
signatures per posar-se en marxa, estem segurs que les recollirem amb el vostre 
suport, col·laboració i la implicació de tothom. L'accés a l'habitatge no és un problema 
de la nostra ciutat ni del nostre país, sinó de tot Europa, de la globalització, i de 
l’amenaça que representa sobre l’habitatge la nova deriva de la inversió immobiliària. 
 
Tal i com havíem acordat l'any passat, hem continuat amb el treball intern de millora de 
la Federació i la seva organització interna. Hem assumit un programa comptable que 
ens estalvia hores de feina i s’han posat en marxa serveis que creiem poden ser molt 
útils, com l'assessorament comptable de la mà de la consultoria d'economia social Cop 
de Mà, que ja hem iniciat com una prova pilot amb algunes de vosaltres, o un projecte 
d'assegurança col·lectiva. 
 
Estem contents amb el desenvolupament del Pla de Comunicació i la millora notable 
aconseguida respecte la presència de la Favb en les xarxes i l'increment de visites a la 
web. Aquest any s'han publicat quatre números de la revista Carrer. Vam començar 
l’any celebrant-ne els 25 anys, cosa que és un orgull per a la Favb. A la memòria teniu 
per primera vegada un petit informe del treball voluntari que s'hi fa, gràcies al qual pot 
tirar endavant la revista, ja que té una dotació econòmica molt minsa. Hem fet un 
esforç per comptabilitzar tot aquest treball perquè no estem acostumats a posar-lo en 
valor. Podem estar orgullosos que sigui una publicació que funciona com a cantera de 
periodistes de local, i del treball de tants joves i persones expertes que participen en 
els diferents consells i en l'elaboració dels dossiers, així com agrair a l'Andrés Naya la 
seva dedicació a la revista. Aquest reconeixement a les hores dedicades de manera 
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voluntària l'hem de posar en valor també a les nostres entitats, és una feina que s'ha 
de mostrar. 
 
El projecte Barri Espai de Convivència (BEC), que s'ha centrat aquest any en la 
Barceloneta, està molt ben valorat tant per les institucions com pels barris que l’acullen 
i pel teixit educatiu, que ens demana que continuem. Actualment s'està desplegant al 
barri del Raval. 
 
La vocalia de Sanitat, tan activa i en la qual molts de vosaltres participeu, ha 
aconseguit posar el tema de les residències assistides per a la gent gran en l’agenda 
política urgent i aconseguir auditories als quatre centres de la ciutat, així com 
pressionar les administracions per aconseguir una revisió del model actual. Una força 
que les noves vocalies de contaminacions i d'educació també estan adquirint. Animem 
tothom a participar en elles, estan al vostre servei i esperem que donin molts fruits. 
 
S’obre un torn de paraules, 
 
Horta: La problemàtica de les terrasses és un tema molt important que no hem de 
perdre de vista, s’ha de fer un bon seguiment perquè perjudica les persones amb 
discapacitat, l’entorn del barri i el dia a dia dels veïns. 
 
Diagonal Mar: Volem compartir la reivindicació que al carrer Selva de Mar hi ha dues 
bifurcacions per anar al Cinturó del Litoral i els cotxes passen a 80 km/h, quan haurien 
d’anar a 30. A part de la contaminació que provoquen, és perillós per a les persones. 
 
Ciutat Meridiana: Votarem en contra de l’informe de gestió, ja que no queda reflectida 
la problemàtica laboral que existeix a la Favb, una situació conflictiva que ha patit tant 
l'entitat com les persones a nivell individual. És molt greu que la Favb es trobi en una 
situació d’aquesta índole. Tots i totes hem de reflexionar sobre aquest tema: no som 
una empresa privada, som una entitat social i hem de tenir cura del nostre personal. Si 
defensem drets ciutadans, també hem de defensar els drets laborals. 
L’altre punt que no s’ha tractat aquest any i no contempla l'informe és el Pla de Barris. 
En l'última assemblea es va acordar que es crearia una comissió de seguiment dels 
barris afectats. Molts d’ells ens vam queixar durant l'any passat de com s'estava 
gestionant, i és una mancança per part de la Favb no haver treballat el tema. Estem 
acabant la legislatura, els plans de barris s’acaben a l’octubre i les coses ja estan més 
que fetes. No ha estat un procés de participació real amb les entitats que formaven 
part del grup promotor, sinó que ha estat l’empresa pública que gestiona el pla, 
Foment de Ciutat, qui ha actuat amb un tarannà individualitzat, prenent decisions 
sense cap tipus de transparència ni de treball conjunt. 
 
La Sagrera: A la memòria veiem un munt de feina feta, el que ens sorprèn és que no 
ens hem assabentat ni de la quarta part. No podem estar en tot, però intentem seguir 
el que es fa, i hi ha moltes coses que no ens han arribat: hem de millorar l'intercanvi 
d'informació per arribar més lluny. Per exemple, a la Sagrera confiàvem que en 
aquesta legislatura s’aconseguiria fer l'habitatge social que tants anys fa que està 
pendent, i descobrim a última hora la iniciativa del 30%, que ja veurem si és efectiva. 
El que és segur és que no hem estat capaços de forçar l’Ajuntament a construir en 
aquells espais que ja són de titularitat municipal, no hi ha ni projecte. El mateix passa 
amb la comissió de Medi Ambient, es parla molt del Port però sembla que de la resta 
de la ciutat no en parlem, i tenim grans àrees de circulació, les rondes, la Meridiana, el 
carrer Aragó... hem de ser capaços de parlar i treballar per al conjunt de la ciutat. 
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Badal-Brasil-Bordeta: Sobre la creació de la Plataforma SOS Gent Gran viure amb 
dignitat, volem agrair el suport de les associacions del barri, també del Centre Social 
de Sants, i de la comissió de Sanitat de la Favb: per primera vegada des de la lluita 
que van començar el 2017 s’ha aconseguit que la Generalitat es vegi obligada a 
expulsar  la constructora OHL de la gestió d’aquestes residències. La lluita, però, ha 
de continuar. 
 
La Taxonera: S’ha fet molta feina. Sí que volem demanar, com totes les associacions 
del nord de muntanya ho han fet per activa i per passiva, més empatia de la Favb cap 
a la reivindicació del cobriment de la Ronda de Dalt. Hem demanat pressupost per 
continuar-la i dates perquè comenci l'obra, perquè al pas que anem trigaran 40 anys, i 
no donen calendari. També demanem polítiques d'habitatge per a les persones que 
realment el necessiten. 
 
Font de la Guatlla-Magòria: No hem trobat a la memòria cap referència al dret al 
descans del veïnat, una problemàtica que es va parlar abastament en l’assemblea 
anterior. Per exemple, en el nostre cas, el problema dels sorolls a la muntanya de 
Montjuïc. Tampoc no hem trobat esment als problemes d'accessibilitat de moltes 
parades de metro. Aquest quatre anys de govern municipal hi ha hagut moltes 
promeses però pocs fets. 
 
Montbau: Estem d’acord amb la Taxonera, els barris de la Ronda de Dalt som els 
grans oblidats, però a Montbau encara és pitjor, perquè han tapat un tros que no 
produïa gaire molèstia deixant la zona del barri a l’aire lliure, sense pantalles. Al 
principi del mandat l’Ajuntament va dir que començaria el cobriment pel lloc on més 
molestaven les rondes, però com que és on han de gastar més diners, començaran 
per les zones més fàcils i després vindran amb què amb els cotxes elèctrics, ja no cal. 
També ens hem sentit una mica oblidats per la Favb en aquest aspecte. 
 
El Besòs: Ens abstindrem sobre l'informe de gestió: tot i que s’han realitzat moltes 
activitats, creiem que hi ha algunes deficiències, per exemple en el tema de mobilitat. 
S’ha centrat tot l'esforç en demanar la unió del tramvia, que hi estem d'acord, però no 
s'ha fet prou seguiment del desplegament de la nova xarxa ortogonal, que per exemple 
no té en compte l'accés de la gent gran als centres hospitalaris, com en el nostre cas a 
l'Hospital del Mar. Després de moltes negociacions, recollida de signatures i 
concentracions vam arribar a acords que el districte no ha complert. 
I en el tema del Pla de Barris, ho sentim molt, diuen que s’ha complert el 65%, però no 
és veritat, hi ha zones en què no s’ha fet absolutament res. 
 
Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant: A la memòria es fa referència a 
nosaltres en l'apartat de Medi Ambient i contaminació: només recordar-vos que 
existeix una comissió específica que funciona des del juliol de 2018, amb una 
quinzena d'AV apuntades, però a les reunions només venen cinc. Si ens preocupa el 
medi ambient i la contaminació ho hem de demostrar a la pràctica, s'ha de reforçar la 
comissió, informar des dels barris dels casos (amiant, etc), treballar de manera 
coordinada. De moment estem treballant sobre les contaminacions electromagnètica, 
residus i amiant, però es pot obrir el focus. Respecte a l'amiant, Europa ha marcat una 
data, el 2028, per eliminar-lo: amb la Favb estem pressionant la Generalitat perquè 
assumeixi aquest termini a Catalunya. 
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Esquerra de l’Eixample: Recordar que hi ha una comissió de dones a la Favb que 
treballa en xarxa, amb grup de whatssapp, on es comparteix informació. Esteu 
convidades a sumar-vos. 
 
Poblenou: Votarem a favor de l'informe de gestió: les crítiques a la feina de la Favb 
les compartim i fem extensibles a les AV, on també treballem a nivell de voluntariat i 
mai arribem a tot el que es voldria fer. Creiem que la comunicació ha millorat molt, ens 
arriben puntualment al correu totes les iniciatives de la Federació. Sobre el tema de 
mobilitat, creiem que no únicament s’ha treballat en el tramvia, sinó també en el metro 
i la nova xarxa de bus. En Medi Ambient fa temps que volem fer una comissió, però no 
som prou gent, també des de la Favb ho estan entomant, doncs gràcies. Volem posar 
en valor també la voluntat de la Favb d'apropar-se als barris, reunint-se als districtes 
amb les associacions de veïns: ha servit per veure quines coses havíem de treballar, 
què havíem d’exigir i com podíem harmonitzar els diferents barris. Sobre el tema 
laboral, el que ens va decantar molt l'opinió va ser que tot el personal de la Favb va 
donar suport a la Junta. Alguna cosa passa quan una treballadora no rep cap suport 
dels seus companys, ha estat molt de temps de baixa i la Favb ha funcionat. Per tant, 
malgrat que ens sap greu el que ha passat, el nostre suport és per a la Junta.  
 
Ana Menéndez, presidenta, dóna resposta a les intervencions de les associacions: 
 
Moltes gràcies als que ens agraïu la feina i moltes gràcies als que la critiqueu també, 
perquè per això estem aquí. És cert que aquest és un format que no permet grans 
debats, que hem de passar per sobre i ràpidament per problemàtiques molt complexes 
dels nostres barris. Responent breument: 
 
Sobre el tema de les terrasses, estem segurs que haurem de treballar en una nova 
ordenança, perquè la que està ara en vigor la tombaran els tribunals. Mentrestant, hem 
d'anar fent denúncies d’incompliments, per exemple a Ciutat Vella estem fent un 
seguiment molt acurat. Aquest tema estarà a l’agenda durant temps. 
 
Sobre el tema mobilitat, està clar que defensem establir el màxim de zones 30 a la 
ciutat i limitar l’espai que el vehicle té assignat, és una de les nostres accions 
estructurals. 
 
La nostra acció de l’any ha estat la de la lluita pel Medi Ambient, s’ha treballat molt i 
s'ha creat la comissió. Us demanem la participació en aquestes comissions perquè 
hem de fer feina conjunta, hem de passar d’una visió localitzada del nostre entorn 
immediat a una de ciutat, perquè la majoria de lluites -i la de la contaminació n'és una- 
són de ciutat, i moltes vegades d’abast metropolità. Creiem que hem millorat molt la 
comunicació amb els barris des que fem les reunions per districtes, són molt útils per a 
l'equip de la Favb, tant per al personal com per a la Junta. 
 
La contaminació acústica és un tema que hem treballat, no surt al dossier perquè és 
impossible copsar-ho tot. Estem seguint el tema de Montjuïc i la problemàtica del 
Poble Espanyol amb el pícnic electrònic: hem pressionat però no hem aconseguit tot el 
que volem, i és una vergonya que tinguem aquestes afectacions que ens impedeixen 
el descans. Aquí hi ha un tema a incloure d’una manera més estructural a la comissió 
de Medi Ambient, fem una crida per tractar el tema de la contaminació acústica, no pot 
ser que en aquesta ciutat s'estigui vulnerat el dret al descans, és un tema de drets 
fonamentals que està recollit a la Constitució i no es respecta. La nostra ciutat és 
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especialment sorollosa, és un tema preocupant i no s’està donant tota la resposta que 
cal. 
 
Agraïm la feina que està fent la Plataforma SOS Gent Gran, que ha aconseguit grans 
beneficis amb les seves denúncies: la comissió de Sanitat de la Favb continuarà 
donant tot el suport. 
 
Zaida [Ciutat Meridiana], agraïm la teva preocupació, la nostra és la mateixa, tenir cura 
del nostre personal. Per això hem iniciat un munt de millores que afecten directament 
el personal, perquè les millores internes han anat encaminades a aquest objectiu, i així 
ho reconeixen els treballadors. És cert que no tothom ho percep de la mateixa manera. 
Aquest problema laboral no hauria d’haver sortit de l’àmbit laboral, i això també ho has 
reconegut tu mateixa, que era una equivocació l'estratègia plantejada per la 
treballadora. La Junta ha treballat molt per apropar-se al personal, aquest conflicte ha 
ocupat moltes hores i patiment per a tothom, per a la treballadora també. Una situació 
molt difícil que no s’hauria d’haver abordat de la manera que s’ha plantejat en aquesta  
l’assemblea, perquè és un conflicte que es produeix en l’àmbit laboral, i aquesta 
assemblea ha atorgat poders a la Junta per tractar la relació amb les treballadores, 
com així està definit en els nostres estatuts. 
 
Respecte al Pla de Barris i les diferents intervencions que s’han fet, recordar-vos que a 
les reunions que s’han fet per districtes s’ha tractat aquest tema, però a vegades no 
han tingut la participació que hauríem volgut. Us convidem a venir i us recordem que 
són reunions importants. Nosaltres hem sigut crítics amb el pla i hi hem posat recursos 
per fer el seguiment. Tenim el projecte d’assessorament urbanístic amb dues persones 
dedicades a aquest projecte concret, la Roberta i la Mariela, que han estat a tots els 
barris on s’està desenvolupant el pla. És un projecte del qual encara no tenim el 
resultats definitius: segons els nostres informes, tenim un 30% d’inversió executada, 
cosa que no respon les expectatives creades, i així ho hem fet arribar a Foment i a 
l'equip de govern. 
 
Volem agrair als jubilats de Macosa-Alstom l'èxit de les jornades sobre 
contaminacions, que no hem incorporat a l'informe perquè s'han desenvolupat durant 
l'any 2019. I animar-vos també a totes perquè participeu en la vocalia de dones i que 
vagi incrementant així el seu nombre de participants. 
 
La Xarxa Ortogonal ens ha ocupat molt de temps i esforços a la comissió de Mobilitat i 
esperem que en el proper mandat es corregeixin les seves deficiències i mancances. 
Un dels objectius és que la xarxa de busos de barri satisfaci les demandes que no 
estan ateses per la xarxa ortogonal i que el de “bus a demanda”, que s’ha implementat 
recentment al barri de Torre Baró, pugui ser extensible a la resta de la ciutat per 
atendre precisament aquesta demanda de trasllat de la gent gran als centres 
hospitalaris.  
  
 

S’APROVA L'INFORME AMB 74 VOTS A FAVOR, 5 EN CONTRA I 9 ABSTENCIONS 

 

 

PLA DE TREBALL 2019 
 
Albert Recio, vicepresident primer, presenta el Pla de Treball. 
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En el dossier trobareu el pla de treball, i més que detallar-lo, explicarem els seus 
objectius. La feina del moviment veïnal s'allarga molt en el temps i per tant molta part 
del pla és continuar fent seguiment dels temes que ja estem treballant. Així que només 
explicarem les novetats. 
 
Aquest any és electoral, per tant, amb el nou govern sortit de les eleccions tocarà 
l’elaboració del PAM i del PIM, i aquest any estarem molt ocupats en fer les nostres 
propostes a aquests documents, que es recullin els compromisos pendents i 
s'incorporin les noves reivindicacions. 
 
Sobre novetats en el treball de la Favb, n'hi ha d'internes i d'externes. Internament 
volem engegar un debat a la junta a l'entorn del problema obvi de la renovació 
generacional i també sobre els canvis que està experimentant la ciutat, que generen 
noves problemàtiques que a vegades són difícils de detectar. Per això pensem que 
hem de començar a plantejar-nos, amb modèstia i reflexió estratègica, com renovar les 
associacions, com transformar-les, si cal, i com entomar els temes nous, que 
acostumen a ser complexos. Una proposta associada amb això és la posada en marxa 
de l’Escola Veïnal, un nou espai de debat per ampliar temes de treball i ajudar a la 
incorporació d'activistes. Donarem també un impuls al suport en la comptabilitat i les 
assegurances conjuntes per a les AV, així com la posada en marxa d'una nova eina 
informàtica que permeti millorar la comunicació. 
 
Com a pla d’acció extern, l'objectiu bàsic és continuar els projectes i seguir treballant 
els objectius estratègics amb intensitat. Un d'ells és el tema crucial de l'habitatge. 
Entre d'altres iniciatives proposem la creació d'una oficina anti-mobbing, tenint en 
compte l'assetjament immobiliari que està afectant molts barris. 
 
Cada vegada es fa més palès que els problemes de tipus ecològic, no només de 
contaminació sinó d’escalfament, obliguen les societats actuals a transformacions 
profundes. En aquest sentit totes les grans ciutats, inclosa Barcelona, s'estan 
replantejant el tema dels transports, ja que el trànsit és la primera causa de 
contaminació. L'any que ve es posaran en marxa les limitacions a la circulació de 
cotxes i s'ha obert el debat sobre el peatge als vehicles per entrar i sortir de la ciutat. 
Ho haurem de treballar juntament amb temes com la cobertura de les rondes, la 
reforma de la Meridiana, el desplegament de la xarxa ortogonal i la connectivitat dels 
barris de muntanya, la xarxa de metro i la millora dels accessos al transport públic, etc.  
 
També hi ha un altre repte, que és el de la multiconsulta de l'aigua. Una dada a tenir 
en compte: en aquest mandat on per primera vegada l'Autoritat Metropolitana és qui 
ha fet el control de l'aigua, el rebut ha baixat un 10%, quan Agbar proposava apujar-lo 
un 25%. Amb aquest tema (passa a més municipis, no només a Barcelona), tothom 
descobreix que quan hi ha control polític la gestió millora i els preus baixen. Amb la 
iniciativa de la multiconsulta hem sofert un atac brutal per part de l'empresa Aigües de 
Barcelona, que defensa un negoci privat. Ens hem de moure per forçar la consulta i 
sotmetre aquest servei a gestió pública, com ja es fa a París i Berlín. La Favb ha estat 
crucial perquè els partits modifiquessin el vot a favor. 
 
En aquest mandat s’ha aconseguit que s’aprovés el nou reglament de participació, tot i 
que falta desplegar l’última pota, la que fa referència a districtes i barris. Aquest és un 
tema que haurem de treballar. Per acabar, subratllar que moltes de les problemàtiques 
que tenim (transport, aigua), són d'àmbit metropolità i s'han d'abordar amb aquesta 
visió, treballant conjuntament amb els municipis de l'entorn. 
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S’obre un torn de paraules: 
 
Ciutat Meridiana: Proposem incloure al Pla de Treball la implementació del règim 
intern de la Favb fent un protocol d’actuació sobre com s'ha de portar el tema laboral, 
per evitar assetjament i conflictes. 
 
Un altre punt que no s'ha treballat des de la Favb és la problemàtica de la mobilitat a la 
Zona Nord, especialment ara que a partir del 2020 es reduirà el nombre de vehicles 
que poden entrar a la ciutat. Zona Nord rep una entrada-sortida de 150.000 vehicles 
diaris, patim la contaminació acústica i de l'aire, la problemàtica de la velocitat. El tram 
de la C-17 no és urbà, és via ràpida. Hi ha una forta afectació en temes de salut i 
entorn. També a nivell mobilitat dels autobusos, afectats per aquesta quantitat de 
vehicles que entren i surten de Barcelona que afecten a la qualitat del servei. 
 
Bac de Roda: Volem comentar tres temes dels que ens agradaria tenir informació. En 
quina fase es troba la implantació de lavabos públics a la ciutat; Com s'està gestionant 
l'aparcament de les motos en les voreres; i el problema del manteniment dels escocells 
de l'arbrat. 
 
Vila Olímpica: Estem d'acord que la Favb es plantegi aprofundir en el tema 
metropolità, de fet, ja hi ha un grup que està començant a treballar-lo. És un tema de 
futur per abordar els problemes ambientals, de serveis, mobilitat... Hem d'ampliar la 
mirada i anar cap a una “regió metropolitana”, concepció que abasta millor la realitat 
de la població. La Confavc va elaborar un Pla Estratègic que es va aprovar a 
l’assemblea, que seria bo que es pogués treballar conjuntament. Informar també que 
tant la Favb com la Confavc participen aquest mes de juny en les sessions de 
l’Assemblea Urbana de Catalunya. 
 
Front Marítim: Quant a la millora de la qualitat de l'aire a la nostra ciutat, proposem 
col·laborar més intensament amb la Plataforma Airenet amb l'objectiu de tancar la 
incineradora del Besòs. Sobre urbanisme, demanem l’acabament del Passeig Marítim, 
ja que la banda de Bac de Roda fins el Fòrum és un pàrquing a l'aire lliure: portem 14 
o 15 anys amb aquesta reivindicació i cada vegada està pitjor. En el tema del tramvia, 
s'hauria de forçar l’enllaç des de Glòries fins a Francesc Macià, i revisar el servei del 
Bicing, que tot i que ha canviat la concessió no acaba de funcionar bé. 
 
Albert Recio passa a contestar: 
 
Hauríem de mirar si el protocol contra l'assetjament entra en el règim intern, però 
independentment d'això, hem de dir que a la Favb el protocol està actiu i funciona. 
 
Respecte a la mobilitat, el que es planteja des de Zona Nord és just. Però per poder 
tenir incidència hem de ser capaços de mobilitzar les entitats i associacions en temes 
de ciutat i fer comissions per poder seguir-los, en el cas de mobilitat la problemàtica de 
Zona Nord hi entraria segur. El pla estratègic de la Confavc està bé i pot ser un imput 
per al nostre treball. Nosaltres seguim treballant per promoure coordinadores de 
districte, respectant el territori quan salta una problemàtica: que sigui l'associació qui 
entomi el tema i quan demani ajuda, nosaltres hi donem suport. Quant a temes que 
haurem de treballar a nivell de barris i de ciutat, un d'ells serà el de la convivència i la 
seguretat. Segurament farem unes jornades per avançar en aquesta direcció. 
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2EL PLA DE TREBALL S’APROVA PER 58 VOTS A FAVOR, 
1 VOT EN CONTRA I 12 ABSTENCIONS 

 

 
INFORME ECONÒMIC 
 
A la taula, el tresorer Joan Bordetas explica l’informe econòmic de l’any 2018. 
 
Aquest any hem substituït el programa de comptabilitat, cosa que ens ha obligat a 
treballar una mica més del compte, ja que s'ha hagut de tornar a introduir tot l’any 
2017 per validar el programa. Aquesta nova eina no només facilitarà la feina 
comptable sinó que ens ajudarà en la justificació de subvencions. També s’ha fet un 
canvi de criteri amb el tractament de l’immobilitzat, per treballar de manera més 
propera a la realitat comptable. L’executat de l'any 2018 ha estat de 398.086,08€, unes 
despeses de 424.501,66€, amb un saldo negatiu de 26.415,58€. 
 
Es dóna torn de paraula, 
 
Besòs: En l’apartat de despeses de la Favb, l’import per a neteja, de 14.800€, puja 
més que els subministraments d’aigua, llum i telèfon, de 13.389,65€. Sembla una 
quantitat massa important. D'altra banda, volíem saber si l'import de l'assegurança és 
per a totes les AV o només de la Favb, i per què s'ha fet el canvi de criteri amb 
l'immobilitzat. 
 
En Joan Bordetas dóna resposta: 
 
L’assegurança és la que una entitat amb un local com la Favb necessita: incendis, 
responsabilitat civil, robatori, cobrir les persones, etc. Quant a la neteja, penseu que es 
fa de manera diària, i que passa molta gent per la Favb cada dia. Si dividim l'import 
entre dotze mesos, surt a uns 1.000€ i pico al mes: és necessari i correcte, s'han de 
pagar els sous. El canvi de criteri era un tema que s’arrossegava de fa temps. El 
pressupost ordinari no quadrava mai amb el balanç real, el nou programa ens permet 
disposar dels comptes de manera directa i ràpida i tenir una visió més real. A part de la 
comptabilitat, també estem implement el programa CRM per gestionar les dades, hem 
endreçat les instal·lacions elèctriques i fet un pla d'evacuació. 
 
S’obre torn de paraules: 
 
Ciutat Meridiana: Ens preguntem quina estratègia té la Junta per cobrir els dos anys 
seguits que hi ha de dèficit. També ens agradaria saber si s'han canviat els comptes 
de la Favb a la banca ètica, un tema pendent de fa anys. 
 
Joan Bordetas: D'estratègia només n'hi ha una, que és aconseguir més ingressos. El 
tema de la banca ètica encara està pendent, ho tenim present però hi ha 
problemàtiques que encara no estan resoltes. Hi estem treballant a la junta del CAB. 
 
 

L'INFORME ECONÒMIC 2018 QUEDA APROVAT PER 62 VOTS A FAVOR, 
CAP VOT EN CONTRA I 9 ABSTENCIONS 
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Joan Bordetas explica el pressupost del 2019: 
 
La previsió d’ingressos propis no és molt alta. Hi ha hagut un canvi: els dos convenis 
que teníem amb l'Ajuntament, un de funcionament i l'altre de infraestructures, es 
converteixen en un de sol. Estem intentant obrir el paraigües de subvencions per 
sol·licitar a la Diputació, l'Àrea Metropolitana i a les convocatòries ordinàries del mateix 
Ajuntament, per intentar cobrir els 63.000€ que no rebem de la Generalitat. Tenim com 
assessora una empresa que ens informa del tema de subvencions per així poder 
aconseguir més ingressos. 
  
Juntament amb el CAB, la Favb ha demanat una subvenció a Barcelona Activa per 
poder fer el servei de suport a la comptabilitat de les associacions. El CAB demana la 
subvenció i cedeix una persona 15 hores a la setmana per donar servei a les 
associacions federades de la Favb. Això té un cost d'uns 20.000€ que no veieu reflectit 
en el pressupost. D'aquesta manera creem també sinergies amb altres entitats de 
tercer grau. 
 
Les despeses estan igual que l’any passat, de despeses internes baixarem la inversió i 
la plantilla es manté com estava. 
 
No hi ha intervencions i es passa a votar el pressupost del 2019: 
 
 

EL PRESSUPOST 2019 S’APROVA PER 59 VOTS A FAVOR, 
CAP VOT EN CONTRA I 7 ABSTENCIONS 

 
 
 
AV CENSORES DE COMPTES 

 
A la petició de dues AV voluntàries per verificar els comptes de l’any vinent, es 
presenten les associacions de Provençals de la Verneda i Congrès-Indians. 
  
 

ALTES I BAIXES D'ASSOCIACIONS 
 
L’Associació Xarxa Veïnal del Raval, present a l'assemblea, ha demanat federar-se i la 
junta considera que reuneix els requisits. Cap associació del districte ha fet un 
posicionament contrari i per tant se'ls demana que es presentin i expliquin el seu pla 
de treball. Es passa a votació: 
 

 

S’APROVA LA INCORPORACIÓ PER 68 VOTS A FAVOR, 
4 VOTS EN CONTRA I CAP ABSTENCIÓ 

 
 

 
La secretària, Marcel·la Güell, pren la paraula per presentar les propostes de 
resolucions i sotmetre-les a votació. 
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RESOLUCIONS 
 
Proposta de resolució presentada per les AV Badal-Brasil-Bordeta, Ciutat 
Meridiana, Hostafrancs i Vila Olímpica: “Conflicte laboral a la Favb” 
4 vots a favor. 
45 vots en contra. 
16 abstencions. 
No s'aprova. 
 
Proposta de resolució presentada per l’AV de Sagrada Família: “Contra l’acord 
de l'Ajuntament amb la junta del Temple de Sagrada Família”. 
59 vots a favor. 
0 en contra. 
5 abstencions. 
S’aprova. 
 
Proposta de resolució presentada per l'AV del Barri Gòtic: “La seguretat en els 
nostres barris”. 
64 vots a favor. 
0 en contra. 
5 abstencions. 
S’aprova. 
 
Proposta de resolució de la Favb: “El Centre d’Atenció Primària del Raval Nord, 
un problema sanitari i un problema de model de ciutat”. 
61 vots a favor. 
0 en contra. 
11 abstencions. 
S’aprova. 
 
Proposta de resolució de la Favb: “Davant el nou Ajuntament”. 
61 vots a favor. 
0 en contra. 
0 abstencions.  
S’aprova. 
 
Comissió de Medi Ambient: Núria Marín convida els presents a la tercera jornada 
sobre contaminacions ocultades, dedicada a la contaminació electromagnètica. 
Informa que després d'una gestió que es va fer des de les Corts s'ha aconseguit que 
s'engegui un pla d'inspecció d'antenes, però que s'ha de demanar des de cada 
barri/districte perquè el posin en marxa. El resultat a les Corts és que més de la meitat 
d'antenes no han passat la inspecció i ja s'han obert 13 expedients sancionadors. 
L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha elaborat un interessant informe sobre els 
efectes dels camps electromagnètics en la salut: és un punt de partida que 
l’administració posa a l’abast per començar a parlar i a debatre sobre aquest tema. 
 
Ronda d'intervencions: 
 
Horta: Joan Termes transmet la petició de grups que treballen en defensa del 
patrimoni dels transports de Barcelona perquè des del moviment veïnal se sensibilitzi 
la ciutadania sobre aquest tema i es demani responsabilitats a la Fundació de TMB pel 
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mal estat d'aquest patrimoni, així com la necessitat d'impulsar el Museu del Transport 
de Barcelona. 
 
Joan Bordetas: Hem de posar en valor el que tenim: més de 100 associacions 
presents a 69 del 73 barris de Barcelona, amb més de 2.000 persones que treballen 
voluntàriament i amb més de 35.000 associats: és una organització amb potencial. 
Hem d’estar orgullosos del que fem i hem de saber que només la unió d’aquestes 
entitats ens pot permetre posar sobre la taula el poder de la gent normal, per tant 
posem-nos de costat i avancem junts perquè és l’única alternativa que tenim. Sou molt 
importants, hem d’estar orgullosos d’aquesta federació i hem de treballar conjuntament 
amb altres federacions, perquè la gent normal pugui ser escoltada. Reclamem drets, 
reclamem serveis, cosim el territori, treballem com a voluntaris corresponsables amb la 
societat. Sense nosaltres, Barcelona no seria igual. 
 
Diagonal Mar: D'acord amb preservar el patrimoni històric del Metro, però no oblidem 
les urgències i lluites actuals, com la dels treballadors per la seva salut. S'han 
d'establir prioritats. 
 
Besòs: A la Favb tenim grans reptes per davant en el proper mandat. Hem començat 
a treballar el tema del Medi Ambient (amiant, residu zero, electromagnetisme), tenim 
feina també amb el tema de rehabilitació d’edificis, ascensors, via pública, l'incivisme 
que estem observant a tots els barris... Els problemes són molts i variats i els hem 
d’afrontar de la millor manera possible. 
 
Zona Universitària: Veient la revista Carrer ens estranya no hi hagi una secció on 
totes les associacions poguessin bolcar les reivindicacions i els temes que s'han 
aconseguit. Una secció exclusivament per als associats que també ajudaria a 
conèixer-nos millor. 
 
Joan Maria Soler: Només informar que totes les associacions han de tenir una 
assegurança quan fan actes al carrer, així ho exigeix l'Ajuntament. Per això des de la 
Favb es proposa una assegurança col·lectiva que pot reduir el cost de manera 
proporcional a les entitats que s'hi apuntin. Per explicar-ho us presento en Javier, de la 
cooperativa Arç, expert en el tema. 
 
Cooperativa Arç: El motiu de la proposta a la Favb, que es va fer a través del Consell 
d'Associacions de Barcelona, és que ja hi ha experiència en pòlisses col·lectives i 
coneixem els seus avantatges: el preu és molt millor i donen solucions a la majoria de 
les necessitats de les associacions. També hi ha el tema de la responsabilitat civil dels 
membres de la junta. Si voleu més informació podeu contactar directament amb 
nosaltres. 
 
DEBAT SOBRE EL BALANÇ DEL MANDAT I PROPOSTES DE FUTUR 

 
Valoració del mandat municipal 
Valoració de la participació 
Prioritats per als quatre propers anys 
 
Camilo Ramos: La Favb ha realitzat una enquesta sobre les preocupacions del 
moviment veïnal que han respost 63 associacions. Al número 151 de Carrer trobareu 
una selecció de tres prioritats barri a barri i un resum de la valoració sobre participació 
en aquest mandat. 
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Tot i que és difícil fer una comparativa perquè l'extensió de les respostes és molt 
desigual, sí que podem concloure que les preocupacions dels barris són, en aquest 
ordre: 1) els equipaments; 2) l'habitatge públic i la rehabilitació dels habitatges 
existents; 3) la convivència i la seguretat; 4) l'espai públic, també relacionat amb 
l'impacte del turisme; 5) la pacificació del trànsit i el transport públic; 6) l'execució i 
desenvolupament dels diferents PMU o els antics PERI; 7) les grans infraestructures 
(Sants i Sant-Andreu-Sagrera); 8) les urbanitzacions pendents. Amb menys èmfasi o 
coincidència, trobem temes relacionats amb el medi ambient, la pobresa i el benestar 
social i temes de patrimoni històric. Comparada amb l’última enquesta d’opinió de 
l’Ajuntament de Barcelona feta a 800 ciutadans trobem bastants coincidències, tret de 
la importància essencial que en el moviment associatiu donem als equipaments. 

 
Es troba a faltar una escassa o nul·la preocupació pel teixit productiu de la ciutat i pels 
grans espais verds (Collserola i Montjuïc), a banda que la cultura no està en l’agenda 
de pràcticament ningú de nosaltres. La pobresa i serveis socials també és un tema que 
haurem d’abordar perquè hi ha un gran buit, com tampoc es veu enlloc el tema de la 
carestia dels serveis (llum-electricitat-aigua), ni la qualitat de serveis públics com 
l'educació (la sanitat apareix només una o dues vegades). Tampoc el tema del medi 
ambient no es troba entre les tres prioritats de les associacions veïnals. Un altre tema 
que serà important en la pròxima legislatura és el metropolità, i tampoc el trobem entre 
les prioritats, però haurem d'encarar-lo perquè estem davant de l'avantprojecte del Pla 
Director Urbanístic, que afectarà molt directament la ciutat. 
 
Joan Maria Soler: Tal com ha dit en Camilo, les enquestes ens han arribat amb una 
gran diversitat de formats, per tant és molt difícil valorar-les en conjunt o treure una 
conclusió homogènia. Tot i que el temps és limitat, seria molt interessat poder sortir 
avui de l'assemblea amb un retrat d'allò que pensen les associacions en dues 
qüestions concretes: Com ha anat la participació, i l’avaluació o el grau de compliment 
dels compromisos que va adquirir l’Ajuntament en el mandat. Per això farem quatre 
tallers agrupant districtes i un relator explicarà breument les conclusions: 
1) Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia 
2) Ciutat Vella i Eixample 
3) Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu  
4) Sant Martí 
 
Primer grup: Participació n’hi ha hagut, però els resultats els considerem mínims. Hi ha 
molts compromisos i promeses incomplertes: el balanç està entre regular i malament. 
Segon grup: Sobre la participació hi ha molta diversitat d'opinions segons les AV: el 
balanç final dels compliments pot ser entre regular i bé. 
Tercer grup: La participació surt regular, i el compliment dels compromisos, entre 
regular i malament. Es presenten propostes des del moviment veïnal, però no totes 
arriben a bon port i l'Ajuntament acaba imposant la seva. 
Quart grup: Quant a la participació, la sensació és que el govern -tot i que hi havia 
membres que havien format part de la junta de la Favb- ens va ningunejar durant dos 
anys i que desconfiava de nosaltres. Quan es van adonar que no hi havia plan B és 
quan es van posar a treballar d’una manera endreçada. Hem avançat, però molt cap al 
final del mandat. Quant al compliment del compromisos, la percepció del Poblenou o 
de Sant Martí no té res a veure amb la del Besòs, Front Marítim, Trajana o la Pau. És 
molt difícil treure conclusions col·lectives. 
Les AV que hem tingut Pla de Barris el considerem en conjunt una pressa de pèl, tot i 
que sí que té element positius (reforços escolars, beques, estimulació de projectes, 
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etc.). Però les inversions no s'han fet. No es van fer ni les inversions inicials ni les   
complementàries. Hem pagat dues vegades la no inversió, en alguns casos. El balanç 
és bastant desafortunat.  
 
RESULTAT ELECCIONS 
 
El resultat del recompte de volts ha estat: 
 
   
   

Càrrec Candidat/a Associació de Veïns Veïnes     

       

Presidència Ana Menéndez La Satalia 64 

    
   

Vicepresidència 2a Juan Camilo Ramos Sant Andreu Nord-Tramuntana 63 

    
   

Vicesecretaria Teresa Martínez Horta 67 

    
   

Vocalia Sylviane Dahan Esquerra de l'Eixample 63 

    
   

Vocalia Salvador Mañosas La Palmera Centre 58 

    
   

Vocalia Josep Ortiz Can Peguera 64 

    
   

Vocalia Corina Albir Sagrada Família 65 

 
 
Ana Menéndez: Agraïm a totes i tots el vot de confiança que heu fet envers aquesta 
Junta, que és majoritari. Entenem que hi ha una part que valora críticament la nostra 
feina, i això forma part de la vida. Estem segurs que podem millorar moltes coses, 
aquest és el nostre compromís, teniu una junta que està al servei del que feu. La Favb 
som totes i tots i fem una crida perquè ens ajudeu, realment estem molt desbordats. 
Necessitem ajut en el que pugueu, participant en les comissions o com a 
col·laboradors puntuals de la Junta, no ha de ser un compromís ferm de continuïtat, 
ens serveix tota la col·laboració possible. 
Com us podeu imaginar, teníem molt de respecte cap a aquesta assemblea, perquè 
hem iniciat canvis que han vingut per quedar-se. La gestió interna és un d'ells i i el 
resultat es veurà en els propers anys. Els grans reptes de la ciutat ens exigeixen estar 
a l’alçada. En un moment d’incertesa política, a l'editorial de Carrer hem fet una crida a 
la ciutadania per anar a votar. Tenim molts enemics, moltes tensions, i una ciutat que 
ha esdevingut més desigual en els últims anys, arran de la crisi i de totes les pressions 
financeres, immobiliàries i del capital turístic, i hem de revertir tot això. Tenim un pes a 
la ciutat i una capacitat d’influència que us l’heu de fer vostre. La influència que teniu al 
territori i la influència que teniu com a Favb. Volem agrair una assemblea que ha 
resultat molt interessant i reeixida per a tothom. Sortim reforçats d’aquesta crisi, hem 
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demostrat que la unió ens fa avançar, tenim molta feina per endavant i junts som més 
forts. 
 
CLOENDA: 
 
Belén Ayúcar, presidenta de l’associació Congrés-Indians, i Ana Menéndez, presidenta 
de la Favb, dirigeixen unes paraules d’acomiadament i l’assemblea conclou a les 19 
hores. 
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