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2020
Introducció. Any de la pandèmia

Volem començar aquesta memòria
fent precisament memòria de les
persones vinculades estretament
al moviment veïnal que ens han
deixat víctimes de la Covid-19, entre
elles un president d'una AV, alguns
càrrecs de les juntes i familiars
directes d'aquestes. En varem tenir
un record en l'assemblea de la Favb
(vídeo). Just abans de la pandèmia ja
havíem començat l'any amb mal peu,
amb la mort per assassinat del David
Caminada, marit d'una companya de
la Favb i treballador de l'Ajuntament.
Al llarg de l'any 2020 la situació
provocada per la crisi sanitària ha
marcat de manera decisiva l'actuació
de la Favb. D'entrada va significar la
paralització en la programació de tots
els projectes previstos i posteriorment
va implicar reformular de dalt a baix
les corresponents actuacions. Com a
tot arreu, la Favb s'ha vist obligada a
tancar les portes del local durant els

tres mesos de confinament. Aquesta
situació ha afectat en un dèficit en
l'atenció presencial, especialment
preocupant respecte als sectors més
vulnerables amb els quals el contacte
directe és fonamental. En farem
referència en els apartats d'aquesta
memòria dedicats a la pobresa
energètica i l'atenció a les peticions
de la renda garantida.
Malgrat l'impacte de la pandèmia
en el moviment veïnal, la Favb va
optar per continuar treballant d'una
altra manera, amb tots els seus
efectius i descartant la declaració
de cap ERTO. L'emergència social
no ens ho ha permès. L'adaptació a
la nova situació ha estat complexa
i la incertesa sobre l'evolució de
la pandèmia ha dificultat molt la
planificació. Les expectatives de
tornar a la normalitat després de
l'estat d'alarma que va acabar el mes
de juny van ser superades per noves

onades no previstes.
El nostre local ha estat tancat,
com no podia ser d'altra manera,
durant tot l'estat d'alarma. El mes de
juny vam obrir dos dies a la setmana
i el mes de juliol els treballadors
van combinar torns per garantir
l'obertura presencial cada dia. Però
la perspectiva d'anar tornant a la
normalitat es va truncar amb la
segona onada i a partir de llavors
el local ha estat obert de manera
continuada els dilluns i els dimecres
i de manera eventual els altres dies
laborals.
Per garantir la utilització del local
de la Favb com un espai segur ens hem
dotat d'un protocol propi molt detallat
(us podeu descarregar el document
aquí). Hem habilitat mampares i
punts de subministrament de gel
i hem senyalitzat les zones amb
instruccions específiques de cura i
neteja.
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També ha calgut fer un ràpid
aprenentatge en el teletreball i en
els mitjans digitals de comunicació
interna, intentant pal·liar la minva en
les dinàmiques de cohesió de grup
que implica la disminució de les
trobades presencials.
Pel que fa a l'impacte de la
Covid-19 en les associacions veïnals,
hem de dir que en el moment de
redactar aquesta memòria estem
realitzant una diagnosi a través
d'un qüestionari, rondes de trucades
telefòniques i de reunions amb les
AV per districtes. D'entrada avancem
una primera percepció sobre un
impacte dual i divergent que estem
observant: mentre que la pandèmia
ha situat en una posició molt crítica
les entitats més petites i formades
per gent gran, en no poder fer ús de
les seus i locals, per a les AV més
potents i amb gent més jove ha estat
un estímul enmig del qual inclús han
crescut.
L'adaptació a un món cada cop
més digitalitzat és un gran repte que
no teníem suficientment previst quan

vam fer aquest pla de treball. Ens
hem hagut de dotar d'infraestructures
noves, amb una forta inversió en equip
de comunicació on-line: taula de so
per establir formats mixtos, càmeres,
micros i contractes d'aplicacions per
fer videoconferències (8x8 i Zoom).
Hem reforçat molt l'eina de debat
on-line col·laboratiu de la qual ja
disposàvem, el Participa-Favb, que
també detallarem més endavant. I
hem vist convenient obrir una reflexió
sobre l'impacte de la digitalització de
la societat i com afecta els moviments
socials i veïnals a través del número
156 de la revista Carrer, amb un
dossier titulat “Digitalització a cop
de Covid”.
A trets generals, ens trobem
davant l'agudització de dues
dinàmiques
socials
que
ens
interpel·len
directament.
Una
emergència social gravíssima que
tensarà enormement la nostra
societat i davant la qual el moviment
associatiu ha d'estar ben empoderat;
i l'aparició de nous fenòmens que
tan sols abans s'apuntaven, com les
transaccions comercials per internet
en detriment del teixit de proximitat,
que ja estan provocant resposta
veïnal com l'oposició davant les
anomenades “Cuines fantasma” o
Dark Kitchen”.
Tot aquest marc ha portat a reobrir
el debat sobre el paper estratègic de
la Favb. Actualment estem fent un
procés intern guiat per una tècnica
especialitzada en la dinamització
d'aquests tipus de processos amb la
pretensió de culminar la reflexió en
l'assemblea general de la federació
del 2021.
Malgrat que el 2020 ha
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estat un any molt estrany per la
Covid, la Favb ha mostrat ser una
comunitat ben viva. A nivell intern,
volem assenyalar dues iniciatives
importants aprovades en l'assemblea
de la Favb. Una és l'aprovació del
Protocol de bones pràctiques per la
igualtat de gènere, que ha generat
una dinàmica d'empoderament
feminista en les organitzacions
federades. L'altra és el canvi de nom
de la Favb amb l'objectiu de fer-lo més
inclusiu: Federació d'Associacions
Veïnals (abans de Veïns i Veïnes) de
Barcelona.
El moviment veïnal assoleix una
fita importantíssima l'any 2022 amb
la celebració dels cinquanta d'anys del
naixement de la Favb. Una efemèride
que comportarà l'actualització de la
nostra perspectiva cap al futur.

Inevitablement el confinament a
causa de la pandèmia ha obligat a fer
un replantejament de la tipologia de
les trobades amb les AV federades.
Durant aquest any no s'han pogut fer
les reunions amb les AV en l'àmbit de
cada districte i les trobades presencials
han estat molt restringides. Des de la
junta de la favb s'han fet rondes de
trucades telefòniques a les AV per
copsar el seu estat.

La primera cosa que vam fer quan
es va confirmar que entràvem en la
fase confiament dur va ser reforçar
el butlletí intern per establir un canal
fluid de contacte.
El de 10 de març, quan anunciàvem
l'assemblea de la Favb encara per al
18 abril, vam enviar l'últim butlletí
“pre-pandèmia”. A partir d'aquí, es
va transformar en Butlletí Covid-19.
Vam fer un logo de la Favb per l'ocasió
i assenyalant en la capçalera els dies
de confiament que portàvem.Es van
enviar el 10 i 31 de març; 6, 7, 9, 14,
15, 17, 20, 22, 28, 29 d'abril; 4, 8, 14,
22 de maig; 10 de juny i 13 de juliol.
El format d'aquest butlletí
constava d'una part on es compartien
els comunicats i activitats de la Favb
i una altra amb informacions útils
per adaptar-se a la nova situació,
com per exemple manuals per fer
videoconferències, instruccions per a
les assembles de les associacions en
el marc actual, un aparat de reflexions
diàries que el vicepresident de la
Favb, Albert Recio, escrivia i que
posteriorment ha donat lloc a l'edició
d'un llibre, o informacions vinculades
a la resposta dels moviments socials
davant la pandèmia. Finalment
aquests butlletins es vinculaven a
l'espai col·laboratiu Participa-Favb,
des del qual es podria recopilar tota
la informació i interactuar amb ella.

Assemblea de la Favb
El confinament va obligar a
endarrerir l'assemblea que ja estava
convocada per al mes d'abril.
Finalment es va poder celebrar el 3
d'octubre i en format on-line. Aquest
ajornament va permetre tenir penjada
tota la documentació en el ParticipaFavb durant molt de temps i obrir
espais virtuals de discussió previs.
Ha estat la primera vegada que s'ha
fet en aquesta modalitat i ha implicat
un gran repte per a nosaltres. Garantir
en un espai virtual obert a tothom
que totes les AV puguin participar i
votar i que només ho puguin fer els
seus representants té una mínima
complexitat, donat que, a més, les
AV tenen diferents nombres de
vots en relació al nombre de socis
de cadascuna. L'equip de Decidim
Barcelona ens ha estat assessorant per
adaptar la plataforma col·laborativa
a les nostres necessitats. Tot això
va requerir fer un acompanyament
personalitzat previ a totes les AV per
explicar com fer les inscripcions de
manera correcta i poder participar
activament en l'assemblea. Es van
editar dos tutorials en vídeo. El
resultat va ser satisfactori malgrat
l'excessiva duració de l'assemblea (4
hores de videoconferència).
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L’Escola
Veïnal
La pandèmia ha obligat a reformular el programa de l'Escola Veïnal
de la FAVB. Els mesos de paralització han comportat que la programació passes de ser anual (2020) a ser
per al curs 2020-2021. Passats els
mesos més intensos per la Covid19,
el grup impulsor de l'Escola Veïnal
s'ha tornat a posar en marxa, hi han
hagut noves incorporacions i s’han
pogut dissenyar les futures activitats.
Aquest retard va significar que
la FAVB ha hagut de portar a terme
algunes iniciatives sense el paraigües
de l'Escola Veïnal. És el cas del taller Els números en les assemblees
realitzat el 15 de setembre. Aquesta
convocatòria on-line va estar dirigida especialment als tresorers/res de
les AV per parlar sobre com presentar els comptes de les nostres entitats
en les seves respectives assemblees.
Forma part de l'aposta de la FAVB
d'incentivar pràctiques més democràtiques, transparents i participatives.
Si l’any anterior va ser decisiu
per formar l’estructura de l’Escola
Veïnal, enguany s’ha fet un important salt endavant en el potencial de
la seva la programació.
El 24 de novembre es va realitzar la presentació del programa de
l’Escola Veïnal. Es va fer en format
on-line en una sessió en la qual hi
van participar 29 associacions veïnals.
La programació es divideix en
tres àmbits:
ri:

1. Àmbit d’habitatge i territo-

 Taller per conèixer en profunditat
el funcionament de l’administració
local. Es van celebrar el gener del
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2021 i han tingut molt èxit, inclús molt més enllà dels entorns
habituals de la FAVB. S’hi van
inscriure 58 persones i les gravacions de les sessions les han vistes
més d’un centenar. Tota la informació aquí: https://participa.favb.
cat/assemblies/EscolaFAVB/f/843/
meetings/1874. Varen ser quatre
sessions (Competències i models de
gestió/Llei de transparència i bones
pràctiques/Pressupost municipal/
Llei de contractes del sector públic). El ponent va ser Salvador
Lara.
2. Àmbit de la salut:
 L’estructura sanitària a Barcelona.
Al taller expliquem l’organigrama
de l’estructura sanitària i la Cartera de Serveis i els Drets. La va
impartir Teresa Martínez el 18 de
febrer.
 Xerrades sobre la problemàtica
de l’amiant. Debats oberts a tota
la ciutadania organitzats per la
Comissió contra l’amiant de la
FAVB. Ho expliquem en l'apartat
"Amiant" de la memòria.
 La FAVB està desenvolupant el
projecte Reduir els residus, casa
a casa, barri a barri amb una sèrie d’activitats a diversos barris de
la ciutat. També ho expliquem en
detall en l'apartat de "Campanya
residus"
3. Àmbit de la gestió i desenvolupament de les entitats veïnals:
 Taller de creació de vídeos: Aquest
taller impartit per les companyes

de La Veïnal TV consta de quatre
sessions pràctiques per fer el nostre primer vídeo. El taller va permetre animar l’AV del Bon Pastor
a fer un documental. Mireu-lo
aquí: https://www.laveinal.cat/lavv-bon-pastor-realitzen-un-videoreivindicatiu-amb-la-veinal/
 Habilitats en les xarxes socials.
Fem tallers en grups petits per permetre abordar dificultats concretes
i homogeneïtzar els grups segons
el seu grau de coneixement. Es van
fer durant el més d'abril del 2021

conduits per Antoni Cisteró.
 Quan ho saps fer, és fàcil. Presentació d’una guia sobre les obligacions fiscals de les AV. es va fer el
novembre i la guia està penjada en
la web de la Favb
 Cine-club. A partir d’una pel·lícula
o documental obrim un debat que
sigui suggerent. En concret el 18
de juny vam passar "Las manos
sobre la ciudad"
 Per al dia 11 de març, en motiu
del dia de les dones del 8M, el
grup motor de dones de la FAVB

va organitzar la projecció de Ciutats Vivibles conjuntament amb
l’ONG Entrepobles per visibilitzar
les cures al centre de la vida.
La informació de l’Escola Veïnal
la trobareu a la web de FAVB: https://
www.favb.cat/l%E2%80%99escolade-la-favb/l%E2%80%99escola-dela-favb
També trobareu tota la programació al portal Participa-Favb on hi
ha obert un espai de l’Escola Veïnal
(https://participa.favb.cat/assemblies). Aquí es pot trobar tot el material de les activitats.
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Participa-Favb
La pandèmia, amb la corresponent limitació de
les dinàmiques presencials, ha comportat donar un
impuls definitiu a aquest portal de participació online. Ha estat molt útil per aconseguir:
 Un espai de convocatòries de reunions i informacions de les mateixes (actes, gravacions...). El fet
que tingui integrat el format de videoconferència
l'ha fet molt pràctic. No obstant, hem tingut problemes amb el sistema Jitsi donat que ens trobàvem
amb moltes deficiències de connexió. Per a les reunions importants, per exemple l'assemblea general
de la Favb, vàrem optar per contractar la plataforma
Zoom amb l'inconvenient que aquesta, en no ser de
codi lliure, no podria integrar-se al Participa-Favb.
Finalment vam optar per obrir un compte amb el
sistema 8x8 que és compatible amb el nostre portal
de participació.
 Un espai per a la visibilització d'esdeveniments importants, com el del Fòrum del Besòs o del projecte
“Reduir els residus, casa a casa, barri a barri”. El
format d'aquest “Decidim” s'adequa perfectament
a les necessitats de les jornades (programa, ponents/es, lloc, materials, inscripcions).
 Un espai de discussió col·laborativa. Hem obert diversos espais de debat. Els més importants han estat
sobre el Pacte per Barcelona i sobre els materials
i resolucions que s'havien d'aprovar en l'assemblea
de la Favb.
 Un espai de les comissions de treball de la Favb.
Algunes d'elles l'estan fent servir molt com a espai
repositori dels materials de la comissió. S'està en
procés de guiar cada comissió en l'autogestió del
seu espai.
 Realització de qüestionaris. Hem posat en marxa diverses consultes (sobre la situació dels CAP
durant la pandèmia, sobre la situació de les AV
durant la Covid). Hem utilitzat molt el format de
l'enquesta per fer inscripcions a les activitats que
hem fet, donat que el mòdul d'inscripcions del sistema no ens serveix perquè està limitat només a les
persones registrades prèviament com a usuàries del
Participa-Favb.
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 Celebració de l'Assemblea de la
Favb. La realització de l'assemblea
on-line a través d'aquest portal va
ser tot un repte tal com hem explicat al començament de l'apartat B,
sobretot en l'operativa del vot.
Que sigui un portal obert a tothom
ens està ajudant molt a donar conèixer
l'alt grau d'activitat i vida interna que
té la Favb. La seva adreça és:

https://participa.favb.cat
Hem continuat amb el suport
tècnic de la Fundació Ferrer i
Guàrdia i amb la participació dins la
comunitat “Metadicidim”.
Material logístic

La pandèmia ha obligat la Favb
a dotar-se dels mitjans adequats
per poder ser eficients en les

comunicacions per videoconferència.
Hem adquirit webcams i auriculars
per acoblar-los als equips informàtics
i hem hagut de fer una forta inversió
(taula de so, micros sense fils, focus...)
per adaptar la sala d'actes per poder
realitzar videoconferències en format
mixt (per internet i presencial). Del
tot necessari per oferir rodes de
premsa i tallers.

Reunió Metadecidim

Durant el 2020 el CRM
(Programari de gestió de dades)
ha continuat sent el dipòsit de
centralització de dades: reunions,
contactes, organitzacions,... però la
seva operativa ha continuat a mig gas

(subscripcions a la revista “Carrer”,
gestió de quotes dels socis, obtenció
d'informació en la base de dades i poc
més). S'està lluny encara de poder
utilitzar tot el seu potencial. El motiu
d'aquest impàs és que hem estat a

l'espera d'una nova migració de les
dades a un nou entorn de l'aplicació
prevista per a començaments del
2021.

A finals de l'any 2020 hem posat
en marxa una nova eina per obtenir
recursos propis. Es tracta del portal
de compra on-line “Els Encants

veïnals”. Hem començat oferint
samarretes i mascaretes amb els lemes
“Sóc Veïna” i “Defensem la sanitat
pública”, aquest últim amb un dibuix

fet pel dibuixant i col·laborador de
“Carrer” Carlos Azagra. També hem
decidit posar en venda el calendari de
la Favb.
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Participació institucional
Durant el 2020 els problemes en
la ciutat han continuat vius malgrat
la paralització provocada per la
pandèmia. Des de la junta de la
Favb hem observat (i patit) que la
relació amb els diversos estaments
de l'ajuntament ha decaigut i no
sempre de manera justificada per la
Covid. Aquesta apreciació també ens
l'ha traslladada nombroses AV. Molt
preocupada per aquesta qüestió la
junta de la Favb decideix a finals d'any
demanar una reunió amb l'alcaldessa
"amb l'objectiu concret de tractar
una qüestió que considerem cabdal:
les relacions de l'Ajuntament amb el
moviment veïnal. Darrerament hem
observat un descens preocupant de
La nostra intenció ha estat
ser presents en tots els espais
participatius a què l’Ajuntament
ens convoca, però sovint ens sentim
desbordats. Si valorem que no podem
participar amb una mínima qualitat
(poder aportar i fer un retorn, encara
que sigui mínim), desestimem d'anarhi. Moltes vegades la persona de la
nostra entitat que assisteix a aquests
espais de participació de ciutat és la
única persona que és voluntària i no
cobra per ser-hi.
Adjuntem aquí els espais
institucionals als qual hem participat
en aquestes dos anys. No cal dir que
en l'any 2020 degut a la pandèmia
el ritme de convocatòries s'ha reduit
molt:
 Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva (presència en la
Permanent).
 Taula de Contractació Pública.
 Consell Assessor per al Suport
Municipal d’Inclusió.
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la fluïdesa que hauria d'haver en la
interlocució amb els agents veïnals
per a resoldre diversos problemes i
reptes de la ciutat. Donat que aquest
fet es dona en diverses àrees i espais
de participació i que entenem que
no es justifica per les limitacions de
la Covid pensem que es requereix

 Pacte per la Mobilitat.
 Consell de Ciutat.
 La Favb està representada en la
permanent del Consell de Ciutat. Hem participat en els grups
de treball:
 Comissió de Desigualtats.
 Comissió de seguiment del
pressupost municipal.
 Comissió d’Habitatge.
 Noves normes de Participació Ciutadana.
 Hem representat la Permanent
en el Plenari del Consell de Benestar Social.
 Consell d’Administració de
Parcs i Jardins.
 Pacte del Temps.
 Consell de Dones.
 Consell d’Immigració.
 Consell Turisme Ciutat. Plenari
i Permanent (tenim la vicepresidència del Consell).
 Taula per l’Emergència Climàtica.

aquesta reunió al més alt nivell."
(text de la carta). La reunió es va
celebrar finalment el 19 de març
del 2021 amb l'assistència de l'Ada
Colau i els regidors Marc Serra, Janet
Sanz i Laia Bonet. Van prendre nota
de les nostres queixes amb voluntat
d'esmena.

 Consell d’Habitatge Social:
 Grup de treball de rehabilitació.
 Taula d’Habitatge Cooperatiu.
 Grup de treball d’expulsió
de veïns.
 Consell Municipal de Benestar
Social:
 Hem representat la Permanent en el Plenari del Consell de Benestar Social.
 Jornada d'habitatge.
 Igualtat d'oportunitats en
la infància.
 Consell de Prevenció i Seguretat
de Barcelona.
 Consell ciutadà per la sostenibilitat.
 Consell Escolar Municipal. Comissió Escola Inclusiva.
 Comissió de catalogació d’arbres
d’interès local.
 Consell assessor del Pla de Barris.

 Jurat en els Premis Montserrat
Roig 2018.
 Metadecidim
 Processos participatius:
 Repensem el 22@. Comissió ampliada
 Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat.
 Via Laietana.
 Pla del joc a l’espai públic.
 PDU metropolità.
 Comissió de seguiment del
projecte de la Sagrera
 Pacte per Barcelona:
 Taula Drets socials
 Taula Model Urbà
 Taula Economia
 Regidories Ciutat Vella / Eixam-

ple
 Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació
……………………………..
 Consorci Sanitari de Barcelona.
 Consorci d’Educació.
 Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola (Consell).
 Consell de Mobilitat d'AMB
(Plenari)
 Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona
………………………………
 Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura. Depart. d'InteriorGeneralitat de Catalunya.
………………………………
 Delegación del Gobierno en

Cataluña
A més de tots aquests espais
reglats, la junta de la Favb ha tingut
múltiples reunions esporàdiques
amb responsables de l'Ajuntament,
com podem ser amb l'Arquitecte en
Cap i el responsable de participació
d'urbanisme per fer seguiment de
plans d'urbanisme, amb la Síndica
de Greuges, amb les responsables
d'Acció Comunitària... Cal destacar
les reunions amb pràcticament
totes les tinences d'alcaldia per
abordar problemàtiques concretes.
¡Hem tingut també reunions amb
les regidories de l'Eixample i Ciutat
Vella. A més de l'esmantada reunió
amb l'Ada Colau i l'equip de govern
de l'Ajuntamnet.

El procés participatiu municipal sobre el
PAM i el PAD previst en l'any 2020 ha quedat
truncat pel confinament. De la mateixa manera
ha quedat paralitzat fins fa molt poc el procés
de Pressuposts Participatius, al qual van
presentar projectes vint-i-vuit AV. La Favb va
presentar "Barris fets a cops de reivindicació
veïnal", que ha sigut rebutjat.
Veure el vídeo de presentació: https://
youtu.be/zaHkSrMsuf4

El mes d'abril del 2020 es va presentar
per les xarxes la guia: "Com utilitzar
el Reglament de Participació de
l'Ajuntament de Barcelona (o com
girar el mitjó)" i es va afegir una
nova pestanya en la web de la Favb
sobre participació "www.favb.cat/
participa". Aquesta guia va estar
elaborada l'any anterior i en els
darrers mesos va estar penjada com

un document col·laboratiu en el
Participa-Favb. Aquesta guia pretén
ser una eina útil per a les entitats
veïnals quan encarem els problemes
que dia a dia ens trobem per exercir
el nostre dret a la participació.
Us la podeu descarregar aquí.
Malauradament en el mes de març del
2021 serà anul·lat el Reglament per
una sentència del TSJ de Catalunya.
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Pacte per Barcelona
A l'abril del 2020, sortint del
confinament dur de la pandèmia,
l'Ajuntament va iniciar un procés per
establir un "Pacte per Barcelona" per
tal d'encarar els reptes del que es va
anomenar "nova normalitat".
La Favb, malgrat que va estar
convidada a participar, va fer el 12
de maig, conjuntament amb el CAB
i Lafede, un comunicat per alertar
sobre la manca d'actors socials que
en un primer moment l'Ajuntament
havia escollit per començar el debat.

En aquest debat la Favb estava
representada en quatre taules
(Economia/Model
urbà/Social/
Cultura-Internacional-Esportiu),
i
per a fer les aportacions vam obrir
un doble debat, per un costat, per
consensuar les aportacions amb altres
entitats socials de la mà del CAB, i
un altre intern, amb les nostres AV.
A tal fi la junta va fer un document
de proposta que es va posar presentar
en una reunió on-line el 2 de juny a
les AV. Aquest document es va penjar
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a la plataforma Participa-Favb en
format col·laboratiu per recollir totes
les esmenes i aportacions i on es va
obrir un espai amb tota la informació
relativa al Pacte (https://participa.
favb.cat/assemblies/PacteBarcelonaFavb).
Aquesta reflexió col·lectiva es
va tancar el 22 de juny amb una
altra reunió on-line de les AV. Cal
assenyalar la gran participació que
va haver-hi.
El 2 de juliol vàrem presentar

en roda de premsa el document
resultant, signat per vint entitats
i federacions més. El trobareu
aquí:
https://www.favb.cat/
sites/default/files/pdf-noticies/
document_propostes_associatives_
pactedebarcelona_200701_v4.pdf.
Pensem que aquest document és molt
valuós per nosaltres perquè marca el
full de ruta social per lluitar en els
anys vinents.
Això no obstant, aviat ens vàrem
adonar que la qualitat democràtica

del procés participatiu engegat per
l'ajuntament tenia molt que desitjar.
Quan es va redactar les conclusions
vam ser conscients que les propostes
més rellevants per a nosaltres no
havien estat recollides. La qual cosa
inevitablement ens portava a no
poder-lo signar. Va ser una decisió
col·lectiva amb altres entitats amb
les quals vam constituir un "Front
social en oposició a l'intent de
Pacte municipal per Barcelona".
En la seva presentació dèiem: "Les
organitzacions socials, veïnals i
ecologistes sotasignats considerem
que el document final no ha recollit
gran part de les nostres propostes
i torna a ser un pacte buit, sense
concreció i que no planteja els canvis
estructurals prioritaris que necessita
abordar la ciutat de forma urgent. No
ratifiquem el document i seguirem
treballant, ampliant les aliances i
en diàleg crític amb el govern i les
forces polítiques". L'escrit el van
subscriure més de 40 entitats socials.

Dinàmica interna
L'any de la pandèmia ha
paralitzat
algunes
dinàmiques
de les comissions i en canvi ha
potenciat unes altres. La comissió
d'Habitatge ha baixat el seu ritme
grupal, però el grup motor d'aquesta
comissió ha estat molt productiu. La
comissió de Medi Ambient com a tal
pràcticament no ha funcionat, perquè
ha derivat la seva activitat a dues
comissions molt actives. Una d'elles
és la comissió Contra l'Amiant,
que s'ha constituït en un referent
d'aquesta lluita a Catalunya, amb la
participació de moltes AV i altres
col·lectius, que han mantingut una
gran incidència política (interlocució
amb l'Ajuntament i en l'elaboració
de la futura Llei per l'erradicació
de l'aminat que ha d'aprovar el
Parlament); ha creat una pàgina web
pròpia (noalamiant.org) i també ha
tingut una bona incidència mediàtica.
L'altra comissió derivada ha estat la
de Residus, que està portant a terme
la campanya "Reduir els residus, casa
a casa, barri a barri".
La comissió de Barris de
Muntanya també s'ha reforçat, així
com la comissió d'Educació.

Comissió d'aminat

les AV molt interessant.

Socials.

La comissió d'Urbanisme ha
estat de gestió lenta i a finals d'any
ja estava a punt de formalitzar-se
després d'enviar un qüestionari a les
AV per fer les inscripcions al grup.
En paral·lel, diverses AV s'han trobat
en espais sectorials (22@, Estació de
Sants, Sagrera, etc.).

Enguany s'han consolidat les
persones col·laboradores de la junta
de la Favb, dues de les quals, una
de l'àmbit de l'urbanisme i l'altra de
l'àmbit de la gent gran, són assídues
a les reunions de junta. Les altres
(àmbit d'habitatge, de turisme,
d'amiant i de residus), han participat
de les reunions de junta només
quan tenien sobre la taula temes de
rellevància.

En canvi, de moment no hi ha
hagut capacitat de posar en marxa les
comissions de Seguretat i la de Drets

Però una de les comissions més
actives, com no podria ser d'una altra
manera en temps de Covid, ha estat
la de Salut, en la qual hi participen
moltes AV i que ha tingut una
producció molt notable (comunicats,
emplaçaments a l'administració,
suport a convocatòries...).
L'altre grup que ha tingut
una forta empenta ha estat la
comissió de Dones, amb motiu
de l'elaboració del Protocol de
Dones de la Favb. Aquesta
comissió està possibilitant
una dinàmica feminista en

48 Assemblea de la Favb
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Ensenyament
- Comissió d'Educació -

La comissió d’educació de
la Favb neix amb la voluntat de
vetllar pels equipaments educatius i
reivindicar futurs equipaments, estar
atents a les necessitats socials i lluitar
contra la pobresa infantil. També
intentem fer difusió de les diferents
visions i debats que hi ha sobre temes
de l’entorn educatiu. La comissió
es reuneix amb una periodicitat
mensual. Amb la idea de lluitar per
l'educació pública i d'unir esforços,
us animem a tot@s a participar en la
mesura que pugueu.
Per a nosaltres la pobresa infantil
és el principal repte que té actualment
l’escola catalana. Les administracions,
les organitzacions socials i el conjunt
de la societat l’hem d'afrontar amb
fermesa i sensibilitat. No podem deixar
que la pobresa continuï estenent-se
sobre moltes famílies i afectant milers
de nens i nenes que hauran de construir
el futur d’un país que avui es més
pobre, dual i segmentat socialment.
Les retallades pressupostàries han
reduït molt la cobertura de l'alumnat
amb risc de pobresa i han afectat
diferents ajuts, com l'adquisició
i reutilització de llibres, el suport
educatiu, ajuts individuals de
menjador escolar, escolarització de 0
a 3 anys, subvencions per a activitats
extraescolars, lluita contra l'escletxa
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digital...
En aquesta línia neix el projecte de
la Favb contra la pobresa energètica
a les escoles, amb l'objectiu de
detectar quines són les famílies que
la pateixen per manca de recursos
econòmics. També la reivindicació
per una Escola Inclusiva que
garanteixi el dret a l'escolarització
en centres ordinaris dels alumnes
NEE (amb Necessitats Específiques
de Suport Educatiu). Actualment,
només el 61% d'alumnes amb
NEE estan escolaritzats en escoles
ordinàries
públiques.
L’Escola
Inclusiva és el motor de canvi de
l’escola i de la societat, i implica
aconseguir que els alumnes puguin
aprendre en condicions d’igualtat
malgrat les seves diferències en els
centres ordinaris sufragats amb fons
públics, és a dir, les escoles públiques
i concertades.
D'altra banda, el Pacte contra
la segregació escolar arriba per fer
front a uns dels principals problemes
del sistema educatiu català i que està
present de manera transversal a la
majoria de municipis. La segregació
escolar és un greu problema social
que afecta els més vulnerables i
del qual no coneixem encara els
efectes a llarg termini. L'objectiu
és evitar guetos escolars i lluitar
contra l’exclusió social, avançant
cap a una societat més equitativa i
més respectuosa amb els drets dels
infants.
El Barri Espai de Convivència
(BeC) és una eina més, una de les
més visibles, dels projectes de la
Favb. Es pot resumir com una acció
diagnòstica i participativa des del
moviment veïnal cap als barris de la
ciutat. És un projecte que vol emergir
des de la mateixa ciutadania, tenint

en compte tants els més joves com
la gent gran, perquè sigui el conjunt
social qui participi directament
en els processos d’avaluació de
problemàtiques,
necessitats
i
possibles solucions col·lectives.
Hem treballat per demanar al
Consorci d'Educació que no tanqui
línies abans de la preinscripció i
de conèixer la demanda real, i que
ofereixi més places de primer d'ESO
per cobrir, almenys, totes les places
dels alumnes matriculats a sisè de
primària.
Hem demanat a l’Administració
l’elaboració d’un Mapa Escolar, que
és l’instrument de planificació dels
equipaments i de l’oferta educativa
en les diferents etapes d’educació
infantil, primària i secundària, com
també promoure la construcció
d’escoles que estan actualment en
barracots i la construcció urgent de
més instituts, especialment als barris
on hi ha menys oferta pública. També
la calendarització del manteniment i
dels serveis dels centres públics.
Formem part de la plataforma
Desmilitaritzem l’Educació i de
la campanya Revolta Escolar, que
lluita per uns entorns escolars segurs
i lliures de contaminació. Formem
part del Consell Escolar Municipal
de Barcelona (CEMB) i som presents
a través de les AV associades als
Consells Escolars de Districte (CED).
Treballem colze a colze amb les
associacions veïnals per facilitar la
coordinació entre barris i l'intercanvi
d'informació en problemàtiques
relacionades amb l'educació, i perquè
aquestes estiguin representades
als diferents Consells Escolars del
districtes.

Salut
- Comissió de Salut -

L’activitat de la Comissió de Salut
ha estat marcada per la pandèmia, que
ha impactat en uns serveis sanitaris i
socials molt deteriorats, una situació que
fa anys veníem denunciant. Davant la
impossibilitat de grans mobilitzacions,
hem hagut de fer comunicats i cartes
als responsables polítics denunciant
situacions greus, sobretot reclamant
més mitjans per als centres sanitaris i les
residències assistides.
En una reunió amb el Consorci
Sanitari de Barcelona celebrada
al desembre de 2019, i de forma
premonitòria, vam exigir més mitjans
per a l’Atenció Primària, que les
residències de gent gran tinguessin
l’assistència d’atenció primària que
els hi corresponia, la finalització
del contracte amb Mutuam i la
participació real dels usuaris en els
centres sanitaris.
A finals de març i davant dels
greus problemes que es fan evidents
en les residències de gent gran,
publiquem el comunicat “Davant la
Covid”, on reiterem les denúncies.
https://www.favb.cat/comunicats/
davant-del-coronavirus
Al mes d'abril insistim en la greu
situació de les residències: “Crònica
d’un desastre anunciat”. https://www.
favb.cat/comunicats/resid%C3%A8ncies-de-gentgran-cr%C3%B2nica-dun-desastre-anunciat

Els greus problemes de manca
d’atenció sanitària de les persones
que viuen a les residències ens
impulsa a escriure una carta com a
Federació dirigida al president de la
Generalitat, al conseller de Serveis
Socials i a l’alcaldessa de Barcelona,
de la qual no rebem cap resposta per
escrit. Al mes de juny ens convoquen
a una reunió presencial al Consorci
Sanitari de Barcelona, a qui han
encarregat que ens respongui, però
no ens concreten cap de les accions
que demanàvem.
https://drive.google.com/file/
d/19k0sFjUfaveJSe2wRjtfNDj32fr-UChj/
view?usp=sharing

A més de la manca de reacció
per enfortir l’Atenció Primària hem
denunciat l’opacitat i la falta de
control en la contractació de serveis
amb l'argument de l’estat d’alarma,
com per exemple en el cas dels
rastrejadors de Ferrovial (contracte
denunciat pel Parlament).
El mes de juny participem en les
concentracions a les portes dels CAP
i a la plaça Sant Jaume, exigint més
recursos de personal i materials, així
com espais dignes per als centres.
h ttp s :/ /w w w.fa vb.c a t/c omunic a ts /
centres-datenci%C3%B3-prim%C3%A0ria%C2%BFmanca-d%E2%80%99espais-odeixadesa-de-les-administracions

El mes de juny passem una
enquesta a les AV per conèixer quina
és la percepció dels usuaris sobre les
consultes telemàtiques i la situació
dels centres. Es confirma que hi ha
manca de personal i de mitjans i que
és urgent l’adequació de nous espais
per descongestionar els centres.
El mes de setembre, finalitzat
l’estat d’alarma, els centres d’Atenció
Primària continuen sense fer atenció
presencial degut a la manca de

recursos i els usuaris es troben amb
grans dificultats per accedir al seu
centre.
https://www.favb.cat/comunicats/exigimcaps-amb-recursos-i-personal-suficientsgarantir-lassist%C3%A8ncia-presencial

L’impacte de la crisi econòmica
i social exigiria més control dels
contractes per donar serveis a les
persones, i malgrat això es continua
contractant empreses amb afany de
lucre. Comunicat al mes d'octubre
després de la contractació de Servisar
per al servei d’Atenció domiciliaria
(SAD) per part de l’Ajuntament de
Barcelona.
https://favb.cat/comunicats/
preocupaci%C3%B3-pel-nou-contractedatenci%C3%B3-domicili%C3%A0ria-delajuntament

Hem continuat amb les reunions
de la Comissió, presencials i en línia,
amb gran nombre de participants,
i també amb reunions amb els
responsables de salut de l’Ajuntament
i del Consorci, per transmetre’ls la
preocupació dels usuaris i exigir
més mitjans. Hem publicat articles a
mitjans de comunicació denunciant la
situació i hem participat en xerrades
sobre residències i sobre la salut de
les dones.
Hem donat suport a campanyes
com #jodenuncio, per a la reobertura
del centre de malalties infeccioses de
Drassanes, i en les lluites per nous
CAP al Raval, Gòtic i Fort Pienc…
i un llarg etcètera, que evidencia el
compromís i la lluita de les entitats
veïnals en defensa del sistema
sanitari públic i a viure amb dignitat.
Les actes de les reunions i els
articles es poden trobar a l'espai web
Participa Favb.
https://participa.favb.cat/assemblies/
comissiosalut
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Dones
En la línia de les bones pràctiques
que impulsa el Còdi Ètic de les AV
hem fet un salt endavant qualitatiu
amb l'aprovació en l'assemblea
general d'un Protocol de bones
pràctiques en igualtat de gènere
dins les AV. Pensem que el Codi
Ètic parteix d'uns compromisos que
es van dissenyar fa vint anys i que
durant aquest temps han canviat
moltes coses que comportarien una
actualització del seu contingut. Per
exemple, la igualtat de gènere no
hi figura d'una manera central. Per
aquest motiu hem cregut necessari
fer aquest pas endavant.

el projecte pilot en el barri Besòs
-Maresme de localització d'espais
segurs/Punt liles en comerços i
equipaments (projecte subvencionat per Acció Comunitària).
 Convertir les entitats en espais segurs als quals les dones del barri
puguin recórrer en cas de patir una
situació de violència de gènere.
Per elaborar aquest protocol es
crea un grup de dones de les AV que
es reuneixen en diverses ocasions per
redactar un text partint de diferents
models que tenen altres entitats.

Aquest text és presentat i aprovat per
unanimitat per l'assemblea general
de la Favb. Tanmateix, el grup de
dones motor d'aquest protocol no
es conforma amb la seva aprovació
formal sinó que es consolida,
formant una comissió específica de la
Favb. La intenció és fer possible que
protocols similars siguin aprovats en
cadascuna de les AV federades. Per
aconseguir-ho, s'obre una dinàmica
d'anàlisi sobre la situació de gènere
de les AV i s'estableixen mecanismes
d'incidència en les dinàmiques
existents.

El protocol s'elabora amb la idea
d'aconseguir un seguit d'objectius:
 Compromís per part de la Favb per
treballar per un moviment veïnal
igualitari.
 Treballar de manera transversal en
totes les associacions veïnals que
conformen la Favb.
 Fer ús del protocol com a eina
de la Favb per donar suport a les
associacions veïnals amb la idea
que les entitats veïnals puguin
desenvolupar accions a favor de la
igualtat de gènere dins i fora de les
seves entitats.

PROTOCOL
DE BONES PRÀCTIQUES
PER A LA IGUALTAT DE
GÈNERE
DE LA FAVB

 Aconseguir un moviment veïnal
feminista i compromès amb la
igualtat de gènere.
 Impulsar les associacions veïnals
de Barcelona perquè puguin treballar processos de visibilització i
sensibilització en relació a la violència de gènere, començant amb
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Barcelona, setembre de 2020.

Mobilitat
L'extraordinària experiència de
viure uns mesos sense cotxes ni
sorolls a causa del confinament i la
constatació pràctica del descens de la
contaminació i de poder transformar
la ciutat en un espai tranquil per a
viure, ens van fer més conscients que
la tornada a la mobilitat no hauria
de significar un retorn a la situació
anterior. Amb aquest esperit la Favb
va ser una de les entitats que vàrem
impulsar la campanya "Confinem
els Cotxes. Recuperem la Ciutat"
convocant l'11 de juny a una de les
primeres manifestacions després del
dur confinament.

A començaments d'any vam
tenir dues reunions amb les AV per
a valorar com ha estat la implantació
de la Nova Xarxa Bus. Dotze AV van
proposar modificacions que vàrem
traslladar en format de dossier a la
regidora de Mobilitat Rosa Alarcón.
Era el mes de febrer i la resposta
que demanàvem per escrit va trigar
quasi un any i encara, fins i tot, amb
diversos temes sense definir ("en
estudi"). Hem continuat assistint al
Pacte de Mobilitat i estem treballant
amb xarxa amb ECOM, Catalunya
Camina, la PTP, PQA i BACC per
consensuar una postura comuna
respecte al PMU.

S'aconsegueix la suspensió de l'activitat lúdica
privada al parc del Turó de la Peira
El 4/11/2020 l'ajuntament tira
enrere la decisió de tancar el Parc
del Turó durant tres mesos per
encabir-hi una activitat de pagament.
La notícia havia causat l'alarma
entre en veïnat i va mobilitzar a les
AV Turó de la Peira, AV de Can
Peguera, AV d'Horta, Coordinadora

d'Associacions de Veïns i Entitats de
Nou Barris i FAVB. Posteriorment,
la FAVB ha mantingut diverses
reunions amb el regidor Eloi Badia
per demanar que es marquin criteris
clars per a la concessió de permisos
de les activitats privades en els espais
públics.
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Habitatge

Després d’uns mesos de treball
conjunt, el 25 de febrer de 2020 es
presentava en Roda de Premsa la
Crida a un Pacte per l’Habitatge,
document signat per 12 entitats
vinculades a la crisi de l’habitatge:
Federació d’Associacions Veïnals de
Barcelona (Favb), Arrels Fundació,
ECOM, Fundació APIP-ACAM,
Comissió Obrera Nacional de
Catalunya (CONC), Taula d’Entitats
del Tercer Sector de Catalunya,
Associació EntrePobles, Observatori
DESC, Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), Unió General de
Treballadors de Catalunya (UGT),
Sindicat de Llogateres de Barcelona
(SLL) i l’Aliança Contra la Pobresa
Energètica (APE).
El document reclama un Pacte
urgent entre totes tres administracions
de l’Estat, la Generalitat i
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l’Ajuntament de Barcelona amb
entitats socials, sindicats, partits
polítics i sector privat que doni
finançament econòmic extraordinari
així com noves eines legislatives i
reguladores del mercat per garantir
el Dret a l’Habitatge com a un dret
subjectiu. Defineix 21 factors que
estan incidint en el mercat i proposa
un bon conjunt de mesures.
Al llarg dels mesos següents,
s’obre un calendari de reunions amb
les tres administracions, així com
amb grups parlamentaris i municipals
per a la seva presentació.
Desprès de les trobades de la Crida
del 28/05/2020 i del 29/06/2020,
on es va fer un balanç de les
reunions mantingudes amb les tres
administracions, la Favb va continuar
mantenint diverses reunions més,
arran de la constitució per part de

l’Ajuntament de Barcelona primer
del Pacte per Barcelona, i desprès
del Pacte d’Estat per l’Habitatge amb
l’adopció del Decàleg, document
signat per 32 entitats, dirigit a la
redacció d’una nova Llei d’Habitatge
a nivell de tot l’Estat. Així mateix,
dues iniciatives portades a terme per
la Crida, com van ser les propostes de
constitució de Taules d’Habitatge per
Districtes i el projecte de Constitució
d’un
Centre
Anti-assetjament
Immobiliari, van ser trameses a
l’Ajuntament de Barcelona amb els
següents resultats.
Cal considerar la signatura del
Decàleg del 13 de juliol de 2020,
com una conseqüència de la Crida,
i en aquest sentit s’ha de concloure
que els efectes han estat positius. Pel
que fa al balanç de les actuacions del
document de la Crida s’ha de dir que:

 El balanç del Plenari del Consell
de l’Habitatge Social a Barcelona 2015-2019, amb una producció
directa de l’IMAHB d’uns 2.000
habitatges entre el 2015 i el 2019 el
considerem insuficient. En aquest
sentit s’interpel·là la Generalitat
per la seva escassa participació
(entre un 7 i un 8% del pressupost) i una producció escassíssima
d’habitatges HPO, obtenint com a
resposta que la Generalitat no aspirava a construir HPO sinó habitatge dotacional amb qualificació
d’equipament, sobre sòl municipal
cedit gratuïtament.
 La demanda a l’Ajuntament de
creació de Taules d’Habitatge de
Districte s’ha trobat amb moltes
resistències, inclús amb la directa oposició municipal a crear-ne
de noves (tan sols s’ha aconseguit
posar en marxa al districte de Sant
Martí, per la insistent demanda de
les entitats del territori). El manteniment de les ja existents s’ha fet
amb molt poca operativitat.
 El projecte de Centre anti-assetjament/Oficina
anti-mobbing
presentat al juliol a la regidoria
d’Habitatge de l’Ajuntament de
Barcelona, i més tard dins les sessions del Consell de l’Habitatge
Social, s’ha trobat amb una resposta negativa al seu contingut

Clota, es va posar en marxa tot el
procés d’informació a les diferents
AV del territori i posteriorment, tot i
els retards marcats per la Covid-19,
els de sol·licitud, sorteig i reserva.

Reunions:
 13/07/2020 Signatura del Decàleg pel Dret a l’Habitatge L a
FAVB amb trenta entitats signen
el Decàleg
 15/07/2020 Proposició de Llei
per a la Regulació dels preus de
Lloguers
jurídic. L’Ajuntament va proposar
en canvi una visita al Centre LGBTI, com a model d‘espai destinat
a col·lectius, amb un contingut estrictament cultural. Realitzada el 2
de desembre.
En paral·lel, el document de
“Mesures Ineludibles” va seguir el
seu curs dins el Consell de Ciutat, que
després d’un debat molt participat i
amb petites modificacions, va emetre
un Dictamen favorable i el va elevar
al Plenari de l’Ajuntament. Resta
encara pendent de resposta.
Al llarg de l’any, juntament amb la
Cooperativa Fem Ciutat i Solucions
Habitat, guanyadora del concurs en
dret en superfície per a la promoció
d’un edifici de 100 habitatges a la

 21/07/2020 Front Social en oposició al Pacte de Barcelona,
Es denuncia un pacte buit, sense
concreció i que no planteja els
canvis estructurals prioritaris. La
FAVB i altres entitats abandonen
el Pacte per Barcelona. El Dret a
l’Habitatge figura com a una de les
principals reclamacions.
 08/09/2020 Roda de Premsa
anunciant el Decàleg pel Dret a
l’Habitatge
 11/11/2020 Consell de
l’Habitatge Social
 Taula de Treball de l’Habitatge
Cooperatiu Conveni per a la
producció d’habitatge cooperatiu
de lloguer. Signat com a FAVB.
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Urbanisme
Hem treballat intensament per
articular la relació del moviment
veïnal dels municipis de l’Eix
Besòs, amb reunions amb les AV de
Badalona, Santa Coloma, Montcada
i Reixac i les AV dels barris de
Barcelona dels voltants del riu. En
aquesta dinàmica, vam organitzar una
ruta veïnal i crítica el 15 de desembre
del 2019 per tots aquests barris amb
un autobús que ens va oferir TMB.
Tot aquest treball va desembocar
dos mesos després en l’organització
de la “Jornada Veïnal de l’EixBesòs. Una mirada metropolitana”,
que es va celebrar el 21 i 22 de febrer
del 2020 a la biblioteca Font de la
Mina amb un gran èxit de particpació.
El 2020 ha sigut un any marcat
per la Covid-19, cosa que ha tingut
repercussions en diversos nivells
de manera interconnectada. La
pandèmia ha tingut transcendència
també en les polítiques urbanes
i ha marcat aquest any com un
període de transició, a l'espera d'un
“pacte de ciutat” que finalment es
va poder configurar entre tots els
actors polítics del consistori i les
forces econòmiques i amb l'absència
significativa del moviemtn veïnal.
Tot i que aquest pacte té la intenció
de marcar el desenvolupament de
l'urbanisme a partir de 2021 i definir
les seves prioritats de futur, ha resultat
evident que les problemàtiques que
la Covid ha destapat i amplificat de
forma sobtada en aquest període
d'espera i estancament tenen les
seves lògiques, tant respecte la
urgència social sobrevinguda com a
la necessitat impel·lent d'un canvi de
prioritats.
De fet, la paràlisi política i
urbanística de 2020 ha comportat la
gairebé total paralització de projectes
i planejaments urbanístics a nivell de
ciutat i també a escala de districtes.
L'estancament generalitzat i la falta
de perspectives, no només en l'àmbit
urbanístic, han generat un creixement
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inesperat del llistat de projectes
aturats, frustrats o abandonats. Posem
alguns exemples.
 Paralització del projecte dels Tres
Turons.
 Paralització del Pla de Futur de
Can Peguera i de les decisions sobre la seva rehabilitació.
 Falta d'abordatge d'un pla a l'entorn
de la presó de Trinitat Vella.
 Falta d'un projecte a l'entorn de
l'estació de Sants.
 Paralització del Pla de Millora Urbana de Torre Baró.Indefinició de
les modificacions al planejament
de Sant Andreu-Sagrera.
 Falta d'abordatge dels problemes
estructurals del barri de l'entorn
de l'Eix Besòs.
 Pèrdua de pes en les negociacions
amb l'Estat respecte als espais del
Port a l'entorn de la Barceloneta.
 Indefinició del projecte de la rambla de Vallcarca.
Hem
treballat
internament
el PDU, cosa que ens permetrà
presentar al·legacions a principi
de 2020. També hem participat en
diverses sessions participatives.

El Fòrum veïnal del Besòs ha
suposat un empoderament veïnal
sense precedents en la zona dels
barris limítrofs d'aquest riu, que està
permetent elaborar un discurs sobre

plantegen les bases dels possibles
instruments per a una governança
metropolitana.
Per acabar, cal destacar que la
contractació de tècnics al servei de la
Favb, gràcies al conveni d'Urbanisme
que hem firmat amb l'Ajuntament
de Barcelona, ha permès fer un
seguiments directe sobre diferents
processos i projectes en marxa i
assessorar les associacions veïnals
sobre les diferents reivindicacions.
Gràcies a aquests seguiments
hem donat un pas endavant en el
coneixement de les problemàtiques
urbanes. Els principals temes tractats
han sigut:
les mancances i perspectives d'aquest
indret amb capacitat d'articular
espais de reflexió entre les AV i les
administracions i que van donar
fruit en la trobada conjunta amb les
alcaldies prevista inicialment pel 23
de desembre i realitzada finalment el 26
de gener. Hi assistiren les batllesses de
Montcada i Reixac, Santa Coloma de
Gramenet, Laura Campos i Núria Parlón
respectivament; i els alcaldes de Sant
Adrià del Besòs i Badalona, Joan Callau
i Xavier Garcia Albiol. De l'Ajuntament
de Barcelona, David Escudé.
Donada la situació de la pandèmia,
el 2020 s'ha anat conformant com un
any d'esperança per crear lligams
entre les associacions i unir forces i
coneixements dels territoris per a la
continuació de les diverses i urgents
reivindicacions, amb la finalitat de
recuperar i reafirmar l'hegemonia
del moviment veïnal en l'urbanisme
dels barris, districtes i ciutat. Per
tant, podem identificar aquest tres
principals objectius i resultats assolits
durant el 2020.
1) La posada en comú dels barris
sobre els problemes concrets, amb
abast de ciutat.
2) La col·laboració entre diverses
associacions veïnals per establit
objectius i finalitats conjuntes en cinc
àmbits:
 Eix Besòs. Estudis temàtics de les

principals problemàtiques del territori.

 Seguiment del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU).

 Barris de la muntanya de Collserola. Consideracions conjuntes sobre
l'àmbit del parc i les seves afectacions segons la MPGMCo de 2019
i el PepNat.

 Seguiment del Pla de Futur de Can
Peguera.

 El 22@. Preparació conjunta de
les al·legacions a la Modificació
Puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i
sostenible.
 Estudiar el Pla estratègic del Litoral entre la Barceloneta i la Vila
Olímpica.
Hospital Clínic. Estudi sobre la
conservació de l'Escola Industrial i
la seva declaració com a Bé Cultural
d'Interès Nacional.
3) Col·laboració entre federacions
veïnals del nord de l'Àrea
Metropolitana, que va començar
amb la celebració de les Jornades de
l'Eix Besòs el febrer de 2020 i que
s'ha consolidat al llarg d'aquest any.
Aquest treball de col·laboració ha
desembocat en un estudi i diagnosi
estructural i social del territori i
en l'elaboració de 25 objectius
consensuats
entre
associacions
i federacions de cinc municipis.
Aquest objectius i el mapeig
col·laboratiu elaborat per la Taula
Veïnal d'Urbanisme de Barcelona

 Seguiment del projecte de Glòries.
 Modificació del PGM de Torre
Baró.
 Estudi dels barris de muntanya i
de les consideracions sobre l'àmbit
del parc de Collserola i les seves
afectacions.
 Seguiment del projecte Sant Andreu-Sagrera.
 Estudi territorial i propostes sobre
l'Eix Besòs.
 Recinte de l'Escola Industrial i
projecte de l'Hospital Clínic.
 Seguiment del Pla de Barris.
 Seguiment i al·legacions del pla
del 22@, les Tres Xemeneies i el
Pla Director d'Infraestructures
(PDI).
 Diagnosi de planejament dels barris de la Trinitat Nova i la Trinitat
Vella.
Tots aquests documents i els
treballs elaborats es poden trobar en
l'apartat de la Comissió d'Urbanisme
de la Favb a l'espai web Participa
Favb.
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Turisme
El 2020 serà sens dubte un any
d’amarg record per a tothom. Moltes
persones l’han passat amb dolor i
moltes penalitats i, en general, tothom
amb angoixa i por. Parlem ara de
turisme i restauració, i en aquest cas, el
primer que cal dir és que han sigut els
sectors econòmics més negativament
afectats. Els mecanismes de contagi,
les restriccions de mobilitat, els
confinaments i també alguns canvis
de costums com el teletreball, han
tingut un gran impacte en el sector.
L’activitat turística a la ciutat ha
caigut gairebé el 100%, en alguns
mesos de confinament va ser així, i
en d’altres sols el turisme nacional va
donar una mica d’aire. A la majoria
de mesos cal parlar d’un percentatge
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d'entre el 15 i 20% d’activitat,
tant a hotels, apartaments, visites
a monuments, etc. Encara més, la
mobilitat internacional ha caigut
prop del 90%, i el mateix es pot dir
de l'activitat creuerística. Això ha
fet que la ciutat hagi quedat gairebé
deserta de turistes, i en especial s’ha
notat a les zones turistifacades: la
plaça Reial, per exemple, ha estat
recuperada pels seus veïns i veïnes,
així com d'altres espais turístics de
la ciutat. L’altra cara de la moneda
és el gran nombre de treballadors i
treballadores del sector en situació
d’ERTO, o ja a l’atur, o encara pitjor,
molts que estaven amb contractes
precaris o sense contracte, i ara
simplement estan sense feina i sense
ingressos.

Ja a l'inici de la pandèmia, al mes
d’abril, la Favb va analitzar la situació
i va llençar un comunicat amb una
diagnosi i un seguit de propostes que
amb el temps s’han anat confirmant,
es pot consultar a:
https://decidim-barcelona-organizationsproduction.s3.amazonaws.com/decidimb c n - o rg a n i z a t i o n s / u p l o a d s / d e c i d i m /
attachment/file/2427/La_crisi_del_sector_
Tur%C3%ADstic_v2.pdf

Bàsicament, la idea de la proposta
és que cal aprofitar la situació de
crisi per reconduir el sector vers un
decreixement, una modernització
i també una gran millora de les
condicions dels serveis turístics i
dels seus treballadors i treballadores.
Amb el temps, la majoria d’analistes

coincideixen, no té sentit parlar
de “rescatar” i punt, cal reconduir.
Malauradament el sector es resisteix,
ja que obtenien una riuada de diners
amb el turisme a Barcelona i no volen
entendre que això s’ha acabat. Cal
canviar, cal reduir el pes del turisme a
la ciutat. El pla NextGenerationEU de
la Unió Europea (https://ec.europa.
eu/info/strategy/recovery-planeurope_es#nextgeneratione) podria
ser la palanca de canvi si es fa servir
adequadament.
L’activitat
de
l’espai
de
turisme de la Favb es va centrar
aquest 2020 en el seguiment de la
participació al Consell de Turisme i
als diferents grups de treball que es
van constituir. Les restriccions de
mobilitat i els confinaments han fet
difícil cap altra activitat, tot i que
amb l’ABDT i BcnNoestaenvenda,
s’han treballat algunes propostes. La
més significativa i mediàticament
impactant la vàrem dur a terme a
la Rambla de Barcelona, a l’Hotel
Rivoli, denunciant el nombrós
nombre d’hotels tancats mentre
que els problemes d’habitatge
o de residència per a gent gran,
dones o joves s’incrementaven
substancialment a la ciutat. Es pot
consultar a:
https://www.ara.cat/societat/
campanya-ciutadana-public-hotelsbarcelona_1_1046275.html
No podem més que denunciar el
comportament tan poc exemplar dels
gremis turístics de la ciutat durant el
2020. Els apartaments turístics estan
buits o llogats per temporada de
forma al·legal, malgrat que el mateix
Ajuntament els va oferir fins a 1.200€
al mes per contribuir a solucionar
problemes d'habitatge. El mateix es

aquesta participació i com es treballa
conjuntament entre totes les entitats
socials i veïnals de Barcelona
per anticipar-nos a una possible
recuperació del sector, tornant a la
massificació.

pot dir dels hotels, un 80% tancats, i
els que estan oberts amb ocupacions
màximes del 20%, sense que el gremi
hagi volgut oferir o negociar el seu ús
per a d’altres necessitats de la ciutat,
encara que fos de forma temporal.
Durant el 2020 el Consell de
Turisme va tenir una baixa activitat,
sols un plenari, i algunes altres
reunions i grups de treball on hem
participat intensament per intentar
situar les nostres propostes. Allà hem
intentar situar la necessitat del canvi
de model, i que ara és el moment
de construir-lo. Per contra, el sector
empresarial sols parla de rescat i
de tornar a la situació el 2019, o
sigui, a la ciutat massificada que els
donava tants beneficis, i alhora tants
problemes als veïns i veïnes.
La Favb que ostenta la
vicepresidència primera del Consell,
hi ha tingut una presència constant,
però hem constatat el cansament
d’algunes entitats pels pocs fruits
de la participació. Caldrà revisar

Per altra banda, la relació amb
el nou regidor de Turisme, Xavier
Marcé, es pot situar en el terreny
de la tebiesa. Sí que ha expressat
la necessitat de pacificar zones de
la ciutat, però alhora no parla de
decreixement sinó de “redistribució”
dels fluxos turístics als voltants
de Barcelona i la seva regió, amb
l’objectiu de mantenir un nivell
similar al del 2019, però dispersarlos pel territori. No és aquesta la
nostra opció. Ja sabem què passa amb
les “zones noves”, com les bateries
del Turó de la Rovira: quan s’obren
indiscriminadament al turisme es
massifiquen, en aquest cas fins a
l’extrem que els veïns i veïnes han
acceptat que es tanqui el seu accés,
la qual cosa no acaba sent tampoc la
solució.
Malauradament, la voluntat que
vàrem expressar al 2019 de començar
a estructurar aquest espai de treball a
la Favb no ha estat possible, i queda
pendent per a aquest 2021. El 2021 i
2022 seran uns anys transcendentals
per a la ciutat, tant per al futur del
turisme com per a altres debats
sobre model de ciutat. Però el del
turisme, amb l'esperada recuperació
de l’activitat per les vacunacions
massives, pot esdevenir un vector
de canvi de model, cap a millor: el
decreixement que tant hem defensat,
o no, continuar o empitjorar la
turistificació.
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"Reduir els residus,
casa a casa,
barri a barri"
Dins la Favb hem constituït la
Comissió de residus que prové de
la Comissió de Medi Ambient de la
FAVB.
La primera preocupació va ser
obtenir dades sobre la gestió de
residus. Es va adreçar a l'ajuntament
un llarg escrit de preguntes al respecte
que finalment vàrem rebre resposta el
6 d'octubre.
També vam adequar un espai
específic en el portal de participació
de la Favb (Participa-Favb) destinat a
aquest projecte. Aquí el podeu veure:
https://participa.favb.cat/processes/
BARRRI. Trobareu explicació del
projecte, documentació d'interès i les
convocatòries.
Un cop passat el període dur de la
pandèmia vàrem presentar el 22 de
juliol el projecte "Reduir els residus,
casa a casa, barri a barri" a totes les
AV. S'elabora un Powerpoint.
A finals de setembre (dia 30) es
va fer la primera trobada amb les
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AV interessades en el projecte. Les
associacions veïnals interessades
a treballar el tema són: AV de Sant
Andreu del Palomar, AV de Maresme,
AV del Poblenou, AV Sarrià (Sarrià
de dalt), AV Joan Maragall del
Guinardó, AV del Bon Pastor, AV de
les Corts, AV de Sant Antoni, Xarxa
Veïnal de Raval, Casal del Coll i
més tard s'hi afegeix AV de la Font
d'en Fargues. Es crea un grup de
WhatsApp conjunt i en alguns barris
es concreten reunions i es fa una altra
trobada conjunta el 3 de desembre
S'organitzen dues visites grupals a
diversos barris sobre la de gestió de
residus, el 22 d'octubre a Bon Pastor
(prova pilot de recollida mòbil) i el
14 desembre a Sant Andreu (prePorta a Porta).
Es traballa en dinàmiques per
separat en cada barri. En els barris de
Maresme i del Raval, per les seves
característiques es creu conveninet
reformular el projecte i lligar-lo
prèviament a la neteja de la via

pública tot valorant la prova pilot del
procés participatiu que l'ajuntament
va fer a Ciutat Meridiana i per a trobar
aquest encaix s'ajorna començar a
treballar en aquests barris. En altres
barris la raó de l'ajornament és que
les AV encara s'estan sobreposant
a les conseqüències de la Covid.
Finalment en els barris on s'han
concretat dinàmiques han estat el
Guinardó, Sant Andreu, Poblenou,
les Corts i Font d'en Fargues.
Activitats (moltes d'elles estaven
programades per fer-les el 2020 però
la pandèmia ha obligat a ajornar-les
un cop entrat l'any següent):
Qüestionaris.
En
cadascú
d'aquests llocs (excepte en les Corts),
s'ha fet un qüestionari sobre residus
personalitzat a les característiques
del barri. La intenció era fer palès la
gran ignorància que totes tenim de
molts aspectes sobre una qüestió tan
quotidiana com dipositar els residus
domèstics.

Xerrades. Hem fet xerrades
en aquests cinc barris sota el lema
"Posem les escombraries del barri
sobre la taula".
 19 novembre - Xerrada al barri del
Guinardó
 19 de gener - Xerrada a Sant Andreu
Xerrada al barri "Font d'en Fargues"

 8 d'abril - Xerrada al barri de les
Corts
 14 d'abril - Xerrada al Poblenou
 12 de maig – Xerrada al barri de la
Font d'en Fargues
S'han preparat els debats amb les
AV convocants i els centres de barri
que ho han desitjat (Casal de barri del
Guinardó, Ateneu l'Harmonia de Sant
Andreu, Casal de Font d'en Fargues,
Centre Cívic Pere Quart).
Al barri de Sant Andreu. Arran de
la xerrada s'ha estat recollint dades per
poder elaborar la "Guia de Residus
de Sant Andreu" que finalment per
problemes en la implementació del
Porta a Porta no ha vist la llum. En
aquests moments s'està elaborant la
guia de residus del Guinardó.
El passat 15 de maig, organitzat
amb l'AV de Joan Maragall del
Guinardó es du a terme la primera
activitat l'aire lliure, "Radiografies de
les escombraries" en els Jardins Pla i
Armengol. Es va gravar un vídeo de
l'activitat.
Amb l'AV del barri del Poblenou
estem tirant endavant un altre
projecte amb l'UPC per fer una Guia
Climàtica del Poblenou.
També la Favb ha fet una xerrada
el 17 de maig per presentar l'informe
de Greenpeace "Ecoembes miente".
En els altres barris interessats a
fer quelcom pel tema dels residus
continuem les converses per anar
concretant com fer-ho.
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Amiant

La pandèmia va capgirar la programació de la Comissió d'Amiant.
La Convenció contra l'Amiant
prevista pel mes d'abril es va haver de suspendre sine die. No obstant la dinàmica de la Comissió
no només s'ha mantingut sinó que
s'ha convertit en un referent a Catalunya. Més de 20 AV i col·lectiu
en formen part activament.
En l'assemblea general ordinària
de la Favb realitzada el 3 d'octubre
es va aprovar per unanimitat la resolució "Erradicació de l'amiant
de Catalunya"
S'ha aprofitat la pandèmia per fer
un seguit de sessions on-line internes d'empoderament tècnic en
el coneixement de la problemàtica de la contaminació per amiant
conduïdes pel sr. Lluís Mallart,
tècnic de la comissió de la Favb
que està participant en la comissió
de la Generalitat Desamiant-cat.
L'adquisició d'aquests coneixements ens ha permès fer
aportacions Avantprojecte de
llei d'erradicació de l'amiant:
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https://participa.gencat.cat/processes/Erradicacioamiant/f/3021/proposals/80350

També hem estat en contacte amb
col·legis professionals. (Col·legi
d'Arquitectes
de
Catalunya)
-Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació
de Barcelona. També hem estat en
conversacions amb diverses organitzacions estatals per preparar una
campanya a favor de la Ley estatal
contra el amianto.

Després d'un llarg període de gestació, el mes de març del 2020, la
web noalamiant.org es fa pública. Aquesta web, junt amb altres
infraestructures han estat possible gràcies a una subvenció de
l'Ajuntament.
Durant aquest temps la comissió ha mantingut 4 reunions amb
l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb el Departament
d'Avaluació i Gestió Ambiental i
l'Agència de Salut Pública de Barcelona per vetllar per la implicació del consistori en la lluita contra l'amiant.
La Comissió ha organitzat un seguit de xerrades que a causa de la
Covid s'han materialitzat ja entrat
el 2021
La primera va ser el 28 de gener
dirigida a la ciutadania en general.
El títol va ser "Amiant mai!":
Es varen fer inscripcions on s'hi
van apuntar 121 persones i per
Youtube (l'han vist 219 persones).
Es va elaborar un PowerPoint per
l'ocasió.

Tot seguit s'han fet set xerrades
en l'àmbit dels districtes de Barcelona amb el recolzament de les
AV de cada zona. El títol ha estat
"Amiant, mai ni a prop!" L'objectiu
era ubicar les problemàtiques de
l'amiant en els entorns dels barris.
L'impacte d'aquestes xerrades no
ha estat tant el nombre de persones participants, que ha estat variable, sinó les sinergies que s'han
desencadenat a partir d'aquestes
trobades, potser el cas més notori
ha estat la creació d'una Plataforma contra l'amiant en el Distric-

te d'Horta Guinardó o la gestació
d'una
Coordinadora d'escoles contra
l'amiant. Les xerrades s'han fet en
aquest ordre:
 1-Xerrada en el districte de Sant
Andreu
 2-Xerrada en el Districte de Sant
Martí
 3-Xerrada en el Districte de Ciutat
Vella
 4-Xerrada en els districtes de Les
Corts, Sarrià, Sants

 5-Xerrada en el Districte d'HortaGuinardó
 6-Xerrada en el Districte de Nou
Barris
 7-Xerrada en els districtes de
l'Eixample i Gràcia

S'ha realitzat uns vídeos de promoció de les xerrades, en el canal
de Youtube de la Favb els podeu
veure.
Tota la informació i materials de
la Comissió està en el ParticipaFavb.
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Ajut alimentari
per a les persones més desfavorides
Repartiment d'aliments

També la part econòmica que entre
tots hem de destinar al projecte, i la
memòria de l'any. Anualment Creu
Roja Barcelona realitza una inspecció de seguiment dels magatzems de
les associacions que reben els aliments perquè es compleixi amb tota
la normativa existent, la inspecció
d'aquest any als magatzems de les
nostres associacions ha resultat correcte segons informe emès per Creu
Roja.

El confinament tampoc ha paralitzat la tasca que estem portant amb
la Creu Roja d'ajut alimentari per les
persones més desfavorides dels barris de Barcelona
Aquest projecte va ser iniciat a la
Favb l'any 2005, des de 2016 formem
part del Programa Operatiu d'Ajuda
Europea als més desfavorits (FEAD)
que gestiona Creu Roja Barcelona https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=es&catId=1089
Som
l'entitat 365. La Favb està registrada
al Registre d'entitats, Serveis i Establiments Social (RESES) de la Generalitat de Catalunya.
El nostre projecte d'aliments és
solidari per ajudar a les persones
més desfavorides dels barris de la
ciutat de Barcelona a sortir de la pobresa i l'exclusió social. Es realitza a
través de les associacions de veïns i
veïnes que volen i poden fer aquest
servei social. En l'any 2020 hi ha 3
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associacions que realitzen el projecte
(Centre Social de Sants, Casc Antic,
i Guineueta)
Cada any es renova el conveni
amb Creu Roja Barcelona on s'aporta
la documentació dels beneficiaris de
les diferents associacions passant
tota la documentació a través de Serveis Socials, sent segellada i signada.

A l'any es fan tres entregues
d'aliments, durant el 2020 hem rebut dues entregues en total 19.593,40
Kgs. atenent a 649 persones beneficiàries derivades de Serveis Socials
de l'Ajuntament de Barcelona. Tant
la Favb com les associacions es fan
càrrec de totes les despeses que generen les gestions i distribució dels
aliments, treballant gent remunerada
(Favb) i voluntària (associacions) en
totes aquestes tasques. Aquest servei
és totalment gratuït per les persones
beneficiàries.

Xarxes de suport mutu
En el periode de confinament van
neixer en els nostres barris moltes
inicatives de suport mutu. En moltes
d'elles les AV les hi van donar suport.
des de la Favb vam prende aquestes
iniciatives:

1

. En el portal on-line "Participa-Favb" vam obrir un canal de participació en relació al suport mutu:
"Compartim experiències i opinions
veïnals": https://participa.favb.cat/
assemblies/covid-19-favb/f/907/ a on
expliquem que "en moments de crisi com la que estem vivint el paper
de les xarxes de suport mutu entre
el veïnat són molt importants. Són
una expressió viva del moviment
veïnal i la solidaritat entre les persones" I s'anima a participar en aquest
fòrum d'opinions "Valoració sobre
les xarxes de suport mutu" (Enllaç
extern)

2.

Promoure conjuntament amb
el CAB l’acord assolit amb la Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS) i la Cooperativa Arç (amb la
qual la Favb té un conveni) que permet:
 Certificat de mobilitat
 Document de compromís i de drets
i deures entre la persona voluntària i l’entitat que dona cobertura
 Assegurança sense costos per les
persones voluntàries.

3. Butlletí intern especial Covid. A

través dels 15 butlletins que vam editar durant el confinament dur vàrem
fer un esforç de comunicació per donar a coneixer les experiències que
sorgien.
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Renda garantida ciutadana
El servei d'assessorament sobre
la Renda garantida també s'ha hagut
d'adaptar
Tot just el mes de desembre 2019
vam iniciar una campanya per promoure aquest servei (veieu comunicació), quan de manera sobtada va
venir la pandèmia i es va tenir
que continuar realitzant-se, però
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en aquest cas sense que sigui presencial, donat que les persones que
ofereixen aquest suport no podien
per raons de confinament del terme
municipal apropar-se al local de la
FAVB. S'ha optat per atendre telefònicament i per mail. Hem de tenir
en compte que aquest assessorament
és personal i no col·lectiu com el que
promou l'APE.

Sense perdre pistonada el 17 de
març ja ho anunciàvem a través de
les xarxes socials de la Favb.
Hem d'assenyalar que estigués
tancat o no el local de la Favb durant
tot aquest temps el telèfon de la Favb,
i per descomptat el correu, sempre ha
estat sempre operatiu.

Pobresa energètica
En el 2020 la situació de provocada per la pandèmia de la Covid ha
marcat de manera decisiva l'actuació
sobre la cura de les persones més
afectades per la pobresa. La contrapartida va ser d'entrada paralitzar de
manera obligatòria i posteriorment
reformular les actuacions previstes.
La Favb ha tingut que tancar les seves portes durant els tres mesos de
confinament la qual cosa ha afectat
l'atenció presencial. Hem de tenir en
compte que pels sectors més vulnerables el contacte directe és fonamental i sovint l'únic possible tant per la
bretxa digital com per les dificultats
idiomàtiques.
Davant l'emergència social la
Favb va optar continuar treballant
d'una altra manera, amb tots els seus
efectius, descartant la declaració de
cap ERTO. L'adaptació a la nova situació ha estat complexa i la incertesa sobre l'evolució de la pandèmia
ha dificultat molt la planificació. Les
expectatives de tornar a la normalitat després de l'estat d'alarma, es

va complicar. El nostre local ha estat tancat, com no podia ser d'altra
manera, durant tot l'estat d'alarma.
El mes de juny vam obrir dos dies a
la setmana, el mes de juliol els treballadors varen combinar torns per
garantir l'obertura presencial tots els
dies. Però la perspectiva d'anar tornat
a la normalitat es va truncar amb la
segona onada i a partir de llavors el
local només ha estat obert els dilluns
i els dimecres.
Si davant la pandèmia el difícil
dilema de les administracions ha estat
cercar l'equilibri entre protegir la salut i no provocar estralls econòmics,
per nosaltres ha estat l'equilibri entre
la salut i tenir cura de la gent afectada
per l'onada de pobresa que ha desencadenat aquesta situació. En aquest
sentit era important tornar a posar en
marxa la tasca que fèiem i el mes de
maig vàrem anunciar en el butlletí de
la Favb que l'APE (Aliança contra
la Pobresa Energètica) convocava a
les sessions d'acompanyament però
només en format digital. Una fórmula

problemàtica, ja que és ben sabut que
atendre aquest sector tan vulnerable
requereix en molts casos el tracte
personal. Per això, de seguida que es
va poder, concretament l'1 de juliol,
es va tornar al format presencial en
el propi local de la Favb. Les sessions
es realitzen seguint totes les recomanacions de protecció anti Covid, seguint un protocol estricte aprovat per
la junta de la Favb (l'adjuntem) i fentho de manera mixta, és a dir, presencial i on-line simultàniament.
Els assessoraments col·lectius
de l'APE s'han dut a terme cada
quinze dies a la seu de la Federació
d'associació de veïns de Barcelona
(FAVB) de 17h a 19h.
En cada assessorament han acudit entre 30 i 40 de persones que estan en situació de pobresa energètica
o en risc de patir-la. És un espai on
aquestes persones troben un lloc on
posar en comú ansietats, problemàtiques col·laterals, però sobretot on puguin formar-se en els seus drets.
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Pla de
comunicació
Memòria 2020
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La crisi sanitària que va comportar el confinament de la població
durant els mesos de març, abril, maig
i juny i la posterior convivència actual amb la pandèmia ha trastocat les
vides de tothom i el funcionament de
totes les entitats. També ha afectat la
nostra forma de comunicar-nos, que
hem hagut d'adaptar al context i que
ha adquirit una importància cabdal
en l'activitat de la federació.
Especialment important ha sigut
haver avançat durant aquests últims
anys en la implementació d'un pla de
comunicació i haver desenvolupat diferents eines, especialment les digitals, que ens han permès no perdre el
contacte amb la nostra comunitat a la
vegada que poder respondre a les noves i velles problemàtiques que afecten la nostra ciutat i els seus barris.
La possibilitat que tot el personal de
la Favb hagi pogut teletreballar ha
facilitat la implementació d'uns serveis que s'han donat de manera ininterrompuda.
Les limitacions físiques han
afectat alguns dels nostres projectes,
com la producció de la revista Carrer que, tot i que s'ha vist reduïda,
no ha deixat de publicar-se, i ens ha
fet implementar noves eines i adaptar
recursos ja existents per poder mantenir una relació activa amb les AV i
la resta d'entitats i actors de la ciutat.
D'una manera o una altra, els efectes
i condicionants de la pandèmia han
tingut un reflex en els diferents canals de comunicació de la Favb.
La nostra activitat comunicativa s’ha desenvolupat com sempre
mitjançant la gestió de les diferents
eines digitals (web, xarxes socials,
correu electrònic, llistes de difusió,
butlletí electrònic intern), el servei de
premsa i atenció a persones interessades en el moviment veïnal, la producció i distribució de la revista Car-
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rer, el desenvolupament de diferents
campanyes veïnals i la difusió de
serveis a les associacions, amb especial èmfasi en la informació, suport i
seguiment de les AV davant les dificultats imposades per les restriccions
que ha comportat la pandèmia.
La web de la Favb (www.favb.
cat) segueix sent el pal de paller de la
comunicació de l’entitat en format digital, i en ella estan integrats diferents
blogs de projectes de la Favb -com
l’espai propi de la revista Carrer, del
Barri espai de convivència (BEC) o
de l'Escola Veïnal de la Favb, especialment activa durant aquest any-, i
l'enllaç a campanyes i serveis, com
per exemple el de suport econòmic
i fiscal a les AV o l'assessoria jurídica. També hi estan integrades les
diferents xarxes socials, que guanyen protagonisme a mida que les diferents associacions veïnals aposten
per aquests canals.
Aquest any hem posat en funcionament una nova eina, el blog
Participa Favb, un espai digital
per promoure la participació dels
membres de la Favb en la dinàmica
interna de la federació. El blog és visible per a qualsevol persona que hi
entri, però per interaccionar i participar als debats cal registrar-se des
de l'associació membre, a títol individual o com a entitat. Aquest blog
dóna la possibilitat d'informar-se de
les activitats de la Favb de manera
fàcil i ràpida, formar part dels debats i grups de treball i ha facilitat
la celebració de trobades i reunions
on-line, per exemple la mateixa assemblea general, que es va haver de
posposar del 18 d'abril al 3 d'octubre
i es va desenvolupar amb èxit en format on-line.
Tots els espais esmentats es
mantenen diàriament, amb continguts com:

Notícies, comunicats i convocatòries que es produeixen des de la
pròpia entitat.
Promoció i seguiment de campanyes ciutadanes.
Publicació i difusió 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.
La Favb continua enviant de manera periòdica un butlletí intern dirigit a les associacions federades amb
l'objectiu que aquestes puguin tenir
un recull panoràmic de tota l'activitat
de la federació a més de diverses informacions d'interès. En temps de
pandèmia ha sigut un element molt
eficaç per moure informació útil cap
a les entitats veïnals, per exemple
amb instruccions sobre com realitzar
les assemblees de manera virtual.
El de 10 de març, quan anunciàvem l'assemblea de la Favb encara per al 18 abril, vam enviar l'últim
butlletí “pre-pandèmia”. A partir
d'aquí, es va transformar en Butlletí Covid-19 i es va centrar en donar
ànims, recursos i suport a les AV en
el difícil context que es vivia. Es van
enviar el 10 i 31 de març; 6, 7, 9, 14, 15,
17, 20, 22, 28, 29 d'abril; 4, 8, 14, 22 de
maig; 10 de juny i 13 de juliol. A tall
d’exemple mireu el primer (https://
mailchi.mp/e362d000ffa6/butllet-intern-de-la-favb-1324938) i el darrer
(https://mailchi.mp/db1f00b3d103/
butllet-inter n-de-la-favb-covid19-10-de-juny). Arribat el setembre
i amb una certa “normalitat” en les
activitats associatives, ens hem centrat especialment en informar del recurs del Participa Favb i els diferents

grups de treball que es van creant per
avançar en els objectius fixats pel Pla
de Treball de l'assemblea aprovat al
mes d'octubre.

PÀGINA WEB
La web de la Favb és la principal
eina de comunicació de la federació
veïnal. L’actualització diària dels
continguts, tant pel que fa a notícies
pròpies, rodes de premsa i comunicats, com a materials periodístics de
la revista Carrer, així com convocatòries de les entitats veïnals i dels
col·lectius socials amb qui la Favb
comparteix objectius i col·labora estretament en diverses lluites socials,
fa que la web segueixi sent molt dinàmica i que el seu creixement pel que
fa a visites sigui continu i estable. Tot
i que els efectes de la pandèmia de
Covid19 i el confinament han alterat
el normal funcionament de les AV i
de la pròpia federació, la web de la
Favb ha seguit actualitzant i difonent
totes les activitats veïnals per limitades que fossin.
Des que es va posar en marxa
l’any 2016, la nostra pàgina web ha
anat incrementat les consultes fins
esdevenir un referent de les entitats
que volen adquirir visibilitat i també
de tot aquell que vol estar informat
sobre el moviment veïnal barceloní.
La web també ofereix informació
detallada i concreta sobre les associacions veïnals federades -incloenthi adreça, telèfons, xarxes socials,
horaris d'atenció al públic i revistes
del barri-, les rodes de premsa -tant
de la Favb i AV com d'entitats afins-,
les diverses àrees de treball de la federació, l'assessoria jurídica i econòmica, els projectes Barri Espai Con-

vivència (BEC), Drets dels Infants
i Dones en moviment; la comissió
contra l’amiant, Els Encants Veïnals
i les diferents activitats formatives de
l'Escola Veïnal.
Destaquem com una part molt
important de la web l'apartat on compartim les diferents activitats que organitzen les entitats veïnals, siguin
culturals, socials o d'altres temàtiques més reivindicatives dels barris.
Mantenim l'aposta d'incrementar la
seva dinamització amb crides reiterades a les AV perquè ens facin arribar les seves notícies tot i ser conscients de les seves dificultats, que
la pandèmia ha incrementat al llarg
d’aquest 2020.
Nombre d’usuaris
A data de 31 de desembre de 2020
han consultat la web de la Favb un
total de 28.935 usuaris i les pàgines
amb més visites segueixen sent les
que tenen a veure amb els continguts
de la revista Carrer i els comunicats
de l’entitat.
Veure annex “quadres comunicació”

cions veïnals federades i les convocatòries de rodes de premsa, siguin
de la Favb, d’entitats veïnals associades o entitats amb qui col·laborem,
es comparteixen a Twitter i Facebook tan bon punt es pengen a la pàgina web afavorint així l’accés fàcil
i ràpid a la informació per diversos
canals.
Seguim amb el repte de fer
créixer els continguts propis per fidelitzar i ampliar el nostre públic i
alhora visibilitzar tota la feina que
fem tant les entitats veïnals com la
pròpia Favb, un treball que no sempre llueix com hauria de fer-ho per
la falta de recursos tecnològics de les
AV i, en el cas del 2020, per les limitacions imposades per la pandèmia.
Tot i això, ha millorat molt la difusió
dels nostres continguts i l’intercanvi
d’informació gràcies al treball en
xarxa amb les AV que sí que tenen
perfil propi a Twitter i que han actuat
com a amplificador per poder arribar
a més usuaris. Cal seguir animant les
entitats a donar-se d’alta a Twitter i a
actualitzar més sovint els seus continguts a Facebook.

Pel que fa als dispositius de consulta a la web, els més utilitzat són
els ordinadors i els mòbils, i en tercer lloc les tauletes. Pel que fa a la
franja horària de major audiència, es
concentra entre les 8 del matí i les 8
del vespre.

Seguim amb l’aposta d’anys anteriors de generar materials audiovisuals propis. Malgrat les limitacions
que ha imposat la Covid19, des de
la Favb s’ha fet un gran esforç per
posar-se al dia en l’ús de noves tecnologies que ens han ajudat a superar
l’escull de no poder convocar rodes
de premsa presencials.

GESTIÓ DE
XARXES SOCIALS

Facebook

Tots els temes, tant comunicats com
notícies, els articles de la revista
Carrer, les iniciatives de les associa-

La nostra presència a Facebook té
consolidada des de fa temps una comunitat de seguidors molt fidels i reivindicatius que no dubten a comentar
les notícies i a fer propostes i fer-nos
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arribar informació. També continua
augmentant la utilització de la nostra
pàgina pública com a eina per contactar amb l'entitat per sol·licitar informació de tota mena.
Veure annex “quadres comunicació”
L'increment de nous seguidors
ha estat una constant des de la creació del nostre perfil el 2016 i aquest
2020 ha continuat el creixement tancant l'exercici amb 1.810 seguidors.
Pel que fa a la mitjana de continguts
compartits, és d’uns deu diaris i s’hi
fa des de difusió de convocatòries de
premsa, comunicats, notícies pròpies
i d’entitats veïnals federades i entitats
afins, a informacions que publiquen
els mitjans de comunicació i que tenen relació directa o indirecta amb
les temàtiques pròpies de la federació veïnal i les reivindicacions dels
barris.
Veure annex “quadres comunicació”
Els temes més compartits i comentats són els relacionats amb la
sanitat, les residències de gent gran,
l'habitatge i els desnonaments, el
feminisme, la pobresa, l'amiant,
l’ampliació de l’Hospital Clínic, els
talls de llum d’Endesa, i els temes
relacionats amb la contaminació, així
com els comunicats de la Favb.
Continuem amb l'aposta iniciada
l'any 2018 de pagar una petita quota
perquè els nostres continguts tinguin
un ressò més ampli entre l'audiència
de Facebook. També hem incrementat la utilització de l'eina 'esdeveniments' per donar publicitat a actes
organitzats per la federació veïnal
com és el cas de la nostra assemblea
anual i de les activitats organitzades
per l'Escola Veïnal de la Favb i la comissió contra l’amiant.
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Twitter
El còmput total de seguidors a
data de gener de 2021 és de 5.500 seguidors. Cal remarcar que el nostre
creixement en aquesta xarxa social ha
continuat, però ha patit una frenada
en relació a anys anteriors. En gran
part, aquesta desacceleració es deu
als mesos de confinament i la pandèmia, que han dificultat l’organització
d’actes veïnals i reivindicatius.
Tanmateix, tot i les limitacions
per culpa de la Covid19, des que
vam començar de zero el 2016 hem
aconseguit assolir a Twitter una comunitat prou fidel i activa que interacciona i dona publicitat als nostres
missatges. Així mateix, destaquem
que el perfil de la Favb actua també
d’amplificador de moltes activitats
indirectament relacionades amb el
moviment veïnal i entitats ens demanen compartir els seus continguts per
arribar a més públic.
Evolució del comportament de
Twitter durant el 2020: Veure annex
“quadres comunicació”
El mes d’agost la Favb va estar
tancada per vacances.
El perfil del nostre seguidor és
majoritàriament veïnal i activista.
Pel que fa a la temàtica, cal diferenciar entre els tuits generats per
l’entitat a partir de temes propis –rodes de premsa, comunicats, notícies,
assemblea anual, campanyes, i actes
amb presència de membres de la Junta-; la difusió de convocatòries de les
associacions federades; els missatges
col·lectius emmarcats en campanyes
veïnals i socials en defensa de la Sanitat Pública, l’Escola Industrial o
contra els talls de llum d’Endesa, i
els que tenen a veure amb notícies
publicades als mitjans de comunicació relacionades amb les temàtiques
tractades per la Favb.

Seguim amb el repte d'aconseguir
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.
En aquest sentit, mantenim la idea
de fer tallers d'assessorament en xarxes socials per a associacions, però
la irrupció de la Covid19 ha limitat
molt el marc d’actuació durant el
2020 obligant-nos a ajornar el projecte confiant en una millora de les condicions sanitàries durant el 2021.
La revista Carrer manté un perfil propi a Twitter (@laveudelcarrer)
amb l'objectiu principal de fer difusió
dels continguts de cada número quan
publiquem la versió digital. Malgrat
les circumstàncies que ens han permès treure només dos números, un
especial sobre el dret a l'habitatge i
un altre sobre l'afectació de la pandèmia a Barcelona, hem pogut mantenir
i fins i tot incrementar lleugerament
els nombre de seguidors d'aquest canal (actualment, 2.139). Ens proposem com a objectiu per al 2021 anar
ampliant la comunitat twittera de la
revista.

SERVEI DE
PREMSA
Des de la Favb s’ha atès durant
tot l’any els periodistes, estudiants i
investigadors que es posen en contacte amb l’entitat (de manera online 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. Un servei que durant
tota la pandèmia hem mantingut de
manera ininterrompuda.
També s’ha fet 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
quan ha sigut possible. De fet, i atès
la realitat derivada de la pandèmia,
aquest any hem fet un esforç per implementar i adaptar la sala de premsa
per poder combinar el format presencial amb el virtual un cop acabat el
confinament.

Contingut dels
comunicats
La pandèmia i les seves conseqüències han afectat de ple àmbits
que des de la Favb es treballen pràcticament des de la seva fundació: serveis essencials i espai públic, justícia
social i medi ambient, participació
política... a banda del temes de ciutat que hem seguit durant els últims
anys i altres esdeveniments que ens
han colpit de manera profunda, com
la pèrdua de persones estimades.
Això ha provocat que l'expressió pública de la Favb hagi sigut quantiosa
al llarg del 2020. Només cal fer una
ullada als titulars dels comunicats
emesos a l'opinió pública o les rodes
de premsa.
22 de gener: Condol per la mort
d'en David Caminada; Avís a la ciutadania sobre els efectes del temporal
i l'amiant; 13 de febrer: Zerøport demana l'aturada immediata de les noves ampliacions del port i l'aeroport

de Barcelona; 13 de febrer: Les AV
de Sant Martí elaboren un document
estratègic per al districte; 25 de febrer: Crida a un Pacte per l'Habitatge
2020-2030; 5 de març: L'Ajuntament
incompleix els compromisos pactats amb el Centre Social de Sants;
11 de març: Davant de l'accident de
l'empresa Proquibasa a la Verneda;
18 de març: El moviment veïnal davant la crisi sanitària pel Coronavirus; 21 de març: Adéu a Ignasi Catalán, lluitador dels barris obrers; 24
de març: Manifest d'entitats vincula-

des a la defensa dels drets de la gent
gran; 30 de març: Davant del Coronavirus; 9 d'abril: Davant de la situació creada pel tancament dels centres
educatius; 20 d'abril: El turisme i la
recuperació no és cosa "només" dels
empresaris; 23 d'abril: Residències
de Gent Gran. Crònica d'un desastre
anunciat; 30 d'abril: Volem caminar
segures per les ciutats; 7 de maig: Per
un espai públic equitatiu que alhora
garanteixi terrasses segures; 12 de
maig: Favb, CAB i Lafede.cat demanen que el Pacte per Barcelona inclo-
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gui més entitats socials; 13 de maig:
Confinem els cotxes, recuperem la
ciutat; 18 de maig: Atenció sanitària
als centres residencials. Una proposta de futur; 29 de maig: Decret sobre
les terrasses: una nova oportunitat
perduda; 8 de juny: El contracte a
Ferrovial i la continuïtat del saqueig
a la sanitat pública; 10 de juny: La
Taula Veïnal Metropolitana demana
solucions per a la plantilla de Nissan
i un pla d'industrialització de futur;
11 de juny: Habitatges buits en plena crisi!; 16 de juny: El Departament
d'Educació ha de prioritzar la plena
escolarització; 22 de juny: Centres
d'Atenció Primària, ¿manca d’espais
o deixadesa de les administracions?;
21 de juliol: Front social en oposició a l'intent de Pacte municipal per
Barcelona; Les entitats del Pacte per
l'Habitatge presentem a l'Ajuntament
un projecte d'Oficina Antimobbing;
29 de juliol: Per salut, no a l'ampliació
indiscriminada de terrasses; Qui signa el Pacte per Barcelona?; 10 de setembre: Problemes al rebut de l'aigua;
23 de setembre: Exigim CAP amb
recursos i personal suficients per garantir l'assistència presencial; 25 de
setembre: La violència no és admissible [sobre uns incidents ocorreguts
en el transcurs d'una manifestació
feminista]; 29 d'octubre: Preocupació pel nou contracte d'atenció domiciliària de l'Ajuntament; 4 de novembre: Obscurantisme en la gestió del
nou Clínic; 5 de novembre: Se suspèn
l'activitat lúdica privada al parc del
Turó de la Peira; 10 de novembre:
Iniciativa ciutadana perquè el recinte
de l'Escola Industrial sigui declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional; 9 de
desembre: Al·legacions veïnals a la
modificació del pla del 22@; 17 de
desembre: Salvem l'illa de les bugaderes d'Horta; 18 de desembre: Les
terrasses després de la Covid: campi
qui pugui!; 22 de desembre: La millora de l'Hospital Clínic passa per
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fer un nou hospital?; 23 de desembre:
El teixit veïnal de l'Eix Besòs posposa la reunió amb els ajuntaments.
També ens hem fet ressò de comunicats de diverses associacions i
coordinadores veïnals, en destaquem
algunes:
17 de gener: El projecte de
l'Arquebisbat per a Can Capellanets
implica la destrucció de patrimoni de
les Corts; 31 de gener: Manifestació
a l'Eixample per denunciar la contaminació; 22 de febrer: El veïnat de
cinc municipis reclama atenció cap al
Besòs; 28 de març: El Coronavirus
també entén de desigualtats (Coordinadora de Nou Barris); 10 de juliol:
Un nou full de ruta per al 22@? (AV
Poblenou); 20 de setembre: CEAV
contra los confinamientos clasistas
en Madrid; 30 d'octubre: El veïnat
d'Enric Granados vol que es revisi
ara la concessió a les terrasses; 9 de
novembre: No multeu la solidaritat
veïnal! (AV Esquerra de l'Eixample);
16 de novembre: Veïnat i professionals es mobilitzen aquest dijous pel
nou CAP de Fort Pienc.

Rodes de
premsa
10 de setembre: Quin paper ha de
tenir el recinte de l'Escola Industrial
en l'ampliació de l'Hospital Clínic?
(format únicament on-line); 2 de juliol (format mixt): Propostes concretes al Pacte per Barcelona.
Amb altres entitats: 5 d'octubre:
Les entitats veïnals de la Barceloneta i la Vila Olímpica denuncien
una operació especulativa al front
marítim; 19 d'octubre: Habitem les
Drassanes demana que l'Ajuntament
defensi l'habitatge als solars de Santa Madrona; 9 de novembre: Roda

de premsa on-line de la plataforma
‘Un nou Clínic és possible salvant
l’Escola Industrial’; 16 de novembre:
Presentació del manifest veïnal sobre
la subhasta del Front Marítim.

REVISTA
“CARRER”
El número 154 de Carrer, dedicat
al dret a l'habitatge, va sortir el mes
de març i va ser l'últim número prepandèmia. El confinament de gairebé
quatre mesos, les restriccions posteriors per a les trobades presencials i
el tancament de molts equipaments
i punts de distribució han dificultat tant la producció com la difusió
normal de la revista, que amb molts
entrebancs va aconseguir treure al
carrer també el número 155, al mes
d'octubre, dedicat a l'impacte de la
pandèmia als barris.
Durant aquest temps hem dedicat esforços a planificar el futur d'una
publicació que el 2021 complirà 30
anys d'història ininterrompuda. I que
basa una part molt considerable dels
seus actius en el treball militant de
moltes persones, tant en l'equip directiu com en el de les col·laboracions.
Replantejar els Consells de Redacció en temps de pandèmia, reforçar
l'equip de coordinació o renovar i
modernitzar seccions i maqueta per
començar un nou cicle són alguns del
objectius que ens proposem per assegurar la viabilitat i continuïtat d'una
publicació que considerem clau per a
la Favb.
Els objectius finals, però, continuen sent els mateixos: Aprofundir
sobre diversos temes de ciutat des
d’un punt de vista reflexiu i crític;
donar a conèixer a la ciutadania diferents realitats dels barris i del seu mo-

viment veïnal i social informant amb
rigor, i formar els joves periodistes
en la sensibilitat pels temes d’interès
local, veïnal i comunitari.
Per a això hi comptem amb els
companys d'un Consell de Redacció,
format per entre 15 i 20 persones entre
periodistes, fotògrafs i il·lustradors;
la col·laboració voluntària i sense
remuneració d'una persona amb dedicació exclusiva que fa les tasques
de codirecció, com també ho és la de
les persones que realitzen la revisió
ortogràfica i les correccions d'estil,
i els diferents professionals i activistes que omplen de contingut els
dossiers.

articles feien balanç dels 10 anys del
Cas Palau, la implicació del exregidor Antoni Vives en el cas Barcelona
Regional, el futur del taller Masriera
de l'Eixample, o la situació de l'arxiu
de l'alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, dipositat a Barcelona.
La revista té un tiratge de 8.000
exemplars en paper, 5.000 dels quals
s’han repartit entre 212 punts de distribució d’arreu de la ciutat -entre els
quals les associacions de veïns i veïnes federades- i 3.000 han anat diri-

gits a bústies de diverses entitats, institucions i persones interessades. El
número de punts de distribució per
districtes és el següent. Ciutat Vella:
22; l'Eixample: 19; Sants-Montjuïc:
25; Les Corts: 11; Sarrià-Sant Gervasi: 11; Gràcia: 26; Horta-Guinardó:
21; Nou Barris: 26; Sant Andreu: 23;
Sant Martí: 28. Tots els números de
la revista es poden consultar en digital a la web de la Favb i també descarregar en pdf. La mitjana es manté
entre les 700 i 1.000 descàrregues
per número.

Els continguts dels números
publicats l'any 2020 han sigut els següents:
Carrer 154 (març): L'habitatge:
dret o mercat? El dossier reflexionava en un extens treball de 13 articles
sobre el repte pendent de posar ordre
en un sector, el de l'habitatge, que ha
funcionat sense regulació emparat en
el lliure mercat i el dret a la propietat,
vulnerant el dret bàsic de tota persona a disposar d'un sostre on viure.
D'altra banda, el tema d'entrada valorava com la lluita per la municipalització de l'aigua s'ha vist afectada
per la sentència del Tribunal Suprem
que permet que la societat mixta Aigües de Barcelona continuï abastint
23 municipis. L'encaix de la Sagrada
Família al barri, les noves tarifes del
transport, la Zona de Baixes Emissions o el futur del Zoo van ser altres
dels articles publicats.
Carrer 155 (octubre): Barcelona a vida o mort. Un monogràfic dedicat a mirar d'entendre l'impacte de
la crisi sanitària a la nostra ciutat, de
quina manera ha posat contra les cordes el seu funcionament i ritme vital
i els molts debats que s'han posat en
marxa. A banda del dossier, altres
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ANNEXOS

Consultes pàgina web:
Usuaris
Usuaris Nous
Sessions
Sessions per usuari
Visites a pàgines
Pàgines/Sessió
Duració de la sessió

28.935
29.132
42.610
1,47
93.650
2,20
02:17

Facebook:
Mesos
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Visitants
1.742
1.756
1.771
1.773
1.777
1.778
1.782
1.783
1.789
1.799
1.809
1.810

Twitter:
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Mes

Impressions

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
*Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

188.000
53.900
88.500
123.000
118.000
141.000
190.000
22.200
111.000
111.000
111.000
74.000

Tuits
67
28
40
62
69
60
105
1
98
130
118
92

Visites
1.026
877
1.358
1.969
1.393
1.207
1.601
295
1.442
2.032
2.299
2.988

Mencions
206
272
149
198
191
267
248
120
346
192
197
130

Nous
seguidors
88
53
33
52
55
45
48
-4
34
33
34
17
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BEC

Barri Espai de Convivència
Memòria 2020
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Aquest àmbit és d’especial rellevància per la Favb i és central en
el projecte "Veïnes i veïns en xarxa per la cohesió social als barris"
on destaca:“Barri Espai de Convivència” (BEC). Un projecte que es
porta treballant i replicant en els
diferents barris de Barcelona des
de l'any 2000, amb l'objectiu de poder disminuir i eradicar la situació
d'inseguretat, inestabilitat, xenofòbia
i racisme entre altres problemàtiques
que s'han anat forjant en diferents barris. Al llarg de l’any 2020, es continua treballant al barri del Raval
de Ciutat Vella, un projecte que es
va començar a treballar l’any 2018 en
aquest barri.
El projecte BEC treballa al servei
i disposició de la ciutadania, considera necessari que es treballi des de
una perspectiva d’acció social, sota
unes polítiques d’acció comunitària,
conscienciació i, per tant, de transformació social, amb la finalitat de
millorar la qualitat i el benestar social.
Es va considerar necessari continuar treballant des de la visió dels
més joves. Era important reforçar la
seva presència i continuar transformant el barri des de l'educació i des
de la joventut. És per això que aquest
2020 es va plantejar una reestructuració del projecte per a reforçar el
seu impacte, treballant sobre diversos camps:
 El camp històric basat en una radiografia de l'estat del propi barri
on es focalitza el projecte (Ciutat
Vella - Raval)
 El camp educatiu, posant èmfasi
en l'aprenentatge sobre el barri, la
identitat i sentiment de pertinença
a ell, el seu passat i present, les seves problemàtiques, les necessitats

de canvi i millores en la convivència d'aquest, entre altres temes,
com a mètode de coneixement,
conscienciació i sensibilització.
 El camp participatiu veïnal com a
nou mètode de treball. A causa de
la dimensió del projecte, s'ha hagut d'allargar un any més (2020),
en el qual el treball de camp participatiu veïnal a través de mapat-

ges veïnals en les places, mercats
i carrers més importants del barri,
seran cartografiades i exposades
en els espais públics del barri com
activitat de retorn final.
El pla de treball de l’any 2020 ha
estat la continuació d'un procés iniciat l'any 2018. L'inici del projecte de
aquest any va estar marcat per la continuació de les següents fases :
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Fase Diagnòstic
El diagnòstic és la fase de coneixement de la situació real del barri.
En aquesta etapa es presenten les febleses, amenaces, I fortaleses que es
perceben i senten del barri del Raval
segons la situació actual d'aquest.
Aquesta radiografia interna és l'eina
més rellevant per a poder assentar
unes bases de coneixement que caminin cap a la transformació social.
Aquest procés comunitari es treballa sota una perspectiva de crítica
constructiva que doni lloc a realitzar
pràctiques transformadores.
L’objectiu es basa en elaborar un
diagnòstic participatiu del barri del
Raval basat en la percepció de:
 Les entitats i agents socials, mitjançant tallers dinàmics .
 L'alumnat dels centres educatius
del barri, mitjançant tallers i qüestionaris
 Les i els comerciants locals del
Raval, mitjançant qüestionaris
 Les veïnes i veïns, a partir d’espais
de trobada oberts i equitatius
 Per a això s'han definit els següents
objectius específics:
 Identificar i valorar els elements
significatius del barri.
 Realitzar una anàlisis participatiu
dels elements significatius del barri.
 Construcció col·lectiva d’una visió
de barri associada a propostes de
millora per al Raval.
 Retornar/Validar els resultats amb
les i els participants

Fase Planificació
Es treballa amb
diversos
col·lectius de manera inclusiva enfor-
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tint la xarxa ja existent i donant valor
als col·lectius que d'alguna manera o
una altra queden invisibilitzats en la
presa de decisions del territori en el
qual viuen. És per això que la participació social en el projecte busca
ser d'un caràcter global i a través de
la major representació possible del
barri.

Fase Execució
En aquesta fase es treballen totes
les accions planificades en la fase anterior. L’execució de totes les accions
i intervencions es divideixen seguint
l’estructura organitzativa del projecte.

1.ESPAI DE TROBADA AMB
LES ENTITATS I AGENTS

SOCIALS
Per a la realització de la taula rodona del Raval, es van seleccionar les
i els representants de les entitats dels
diferents àmbits d’actuació (ANNEX
5). El nombre d’entitats participants
va ser satisfactorio, malgrat la crisi
sanitària generada pel COVID-19.
En relació a les dinàmiques, es
van executar de la següent manera:
DINÀMICA 1. Identificació i
valoració dels elements significatius
del barri.
 Identificar elements que se consideren importants dins del barri,
poden ser positius, negatius o altres.

2n ESO

3r ESO

3.ESPAIS DE TROBADA AMB
COMERCIANTS (2019-2020)
L’equip de treball va decidir que
seria fonamental continuar copsant
les opinions de les i els comerciants
del barri. És per això que aquest any
s’han recollit alguns qüestionaris de
Raval Sud i els de la Zona Nord.
Un cop recollits els qüestionaris,
l’equip tècnic de projectes va analitzar les respostes i va extreure tots els
resultats, que es van traslladar als
mapes dels comerços .

 Descriure la importància dels elements identificats, ¿Per què i què
tan importants són aquests elements?. Cada participant pot enganxar la seva resposta amb un
pòsit en la làmina o maqueta.
 Construir una llegenda associada
als elements ubicats en el mapa.
Els elements poden ser punts, línies i/o polígons relacionats a
qualsevol temàtica, l'important és
que ocorrin dins del Raval o es relacionin directament amb ell.
DINÁMICA 2. Realització
d’una anàlisis dafo participatiu i
construcció de la visió col·lectiva
del barri.
 Amb el llistat d’elements identificats en el taller anterior, classificar-los en el DAFO segons correspongui
 Descriure i obrir la discussió al
grup sobre la raó per la qual cada
element es classifica. Per què

aquest element és una fortalesa,
feblesa, oportunitat i/o una amenaça.
DINÁMICA 3: Elaboració de
propostes de millora del barri en relació a la visió. Construcció d’una
visió col·lectiva del barri.

2. ESPAIS DE TROBADA EN ELS
CENTRES EDUCATIUS (20192020)
Durant el any 2020 l’activitat es
va desenvolupar als següents centres
eductius:
 CEIP Collaso i Gil 5è primària
6è primària(Curs 2020-2021)
 CEIP Ruben Dario 5è primària
6è primària
 Escola Labouré 2n ESO
 IES Milà i Fontanals 1r ESO

4.ESPAI COMUNITARI DE
TROBADA VEÏNAL (20192020)
Les accions realitzades a través
dels processos participatius veïnals
en els espais públics del barri, ha estat un procés molt rellevant dins de
l'execució del projecte. El col·lectiu
no organitzat com a pilar indispensable en l'estructura d'un projecte
comunitari, es presenta com un element bàsic i indispensable dins del
procés.
Per a poder treballar accions
participatives de manera inclusiva es
van realitzar diverses intervencions
en l'espai públic amb la intenció de
treballar de manera col·lectiva un
estudi o radiografia del propi barri,
analitzant tant les característiques
positives i beneficioses que es poden
extreure del Raval, així com les característiques negatives d'aquest.
En aquest procés d'obertura, es
treballa amb mapes de gran grandària on les veïnes i veïns participen
interactuant i localitzant en el propi
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plànol del barri aquells elements que
es treballen en la dinàmica, amb la
finalitat de conèixer la seva opinió
del barri sobre la situació com a protagonistes de la comunitat
Totes i cadascuna de les valoracions que es van treballant en els processos van enriquint els mapes i les fitxes que es van complementant per part
de l'equip tècnic al mateix temps.
El procés comunitari es desenvolupa en diversos punts estratègics del barri:
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 1. Mapatge participatiu veïnal I:
CAP Lluís Sayent (Raval Nord)
(2020)
 2. Mapatge participatiu veïnal II:
Carrer Ferlandina/Carrer Joaquim
Costa (Raval Nord) (2020)
 3. Mapatge participatiu veïnal
III: Plaça de la Gardunya (Raval
Nord) (2020)
 4. Mapatge participatiu veïnal
III: Plaça del Pedró (Raval Nord)
(2020)

 5. Mapatge participatiu veïnal VI:
CAP Drassanes (Raval Sud) (2019)
 6. Mapatge participatiu veïnal V:
Rambla del Raval/Carrer Sant Pau
(Raval Sud) (2019)
 7. Mapatge participatiu veïnal VI:
Rambla del Raval/Carrer Hospital
(Raval Sud) (2019)
En tots ells, les accions projectades amb i per al veïnat fan que el
treball s'enriqueixi i prengui forma a

través de la veu i la participació de la
comunitat.
Tota la informació recopilada en
els mapes, l'equip de la Favb el trasllada a través del Sistema d'Informació
Geogràfic (SIG), a la cartografia final
que donarà lloc a la divisió de resultats segons les temàtiques treballades (associacionisme, delinqüència,
brutícia, insalubritat, espais públics
i verds, la turistificació del Raval,
l'evolució del comerç, la turistificació i especulació Immobiliària, així
com les terrasses del barri (ANNEX
13).
Aquest any i degut a la situació
de la pandemia mundial, la majoria
d’actes de barri i de ciutat van quedar suspesos, malgrat tot es va poder
assistir als únics esdeveniments que
es van poder celebrar abans del COVID-19.
Al llarg del projecte es van avaluant els resultats de les accions executades i es van traslladant com a

anàlisis de resultats que donaran lloc
a la recopilació de tots els resultats en
un document, on s'exposa el treball
realitzat de manera clara i concisa a
través d'imatges i mapes que donen
un enfocament visual molt clar de
l'anàlisi obtinguda del procés, acompanyat d'explicacions.
El treball comunitari final es
recull en una revista com a eina de
difusió del projecte en la comunitat,
entitats, equipaments, associacions,
etc. a través de la repartició de 2000
exemplars.
Aquí torbareu la revista:
https://favb.cat/articlescarrer/barri-espai-de-conviv%C3%A8ncia-radiografia-elraval

D'altra banda, els resultats obtinguts s'exposaran en el CCCB així
com en el Museu Marítim, com a espais culturals del barri i per al barri.
Espais on les veïnes es vegin representades i es re apropiïn d'aquests,

rebent un retorn del treball comunitari veïnal.
Així mateix el projecte es pot
trobar en la pàgina oficial de la Favb
www.favb.cat
Amb tot això, el projecte ha anat
experimentant un canvi força important des de la seva creació l’any 2000
fins l’actualitat. El projecte ha anat
evolucionant, millorant i introduint
cada cop més la part participativa
veïnal. Això ha permès a les veïnes i veïns, als i a les comerciants,
a les nens, nens i adolescents sentirse protagonistes del seu barri i han
pogut notar que allò que manifesten
les seves opinions, les dubtes, els neguits i, fins i tot, l’esperança de canvi
per millorar el territori era tingut en
compte.
Ha estat un projecte que ha partit
des de la gent cap al barri i cap a les
veïnes i veïns de la ciutat de Barcelona.
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Assessorament
Jurídic Veïnal
Memòria 2020

1. ESPECIAL COVID-19
2. REALITZACIÓ D'UN PLA DE CONTINGÈNCIES
LABORAL
3. HABITATGE
4. CONSULTES DE LES AV :
5. INTERVENCIONS EN PROCEDIMENTS
6. INTERVENCIONS EN ALTRES PROCEDIMENTS
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ESPECIAL COVID-19
Assessorament a les entitats donant resposta a les
necessitats de:
1. Modificacions del marc normatiu i legal. Elaboració d'estatuts.

En l'Assemblea de la Favb es va aprovar la
modidifcació dels estatuts de la federació per
permetre realitzar assemblees en format on-line:

"- L'assemblea general i els altres òrgans socials podran
celebrar les seves sessions per mitjans telemàtics, que, en tot cas,
hauran de garantir degudament:
a) El compliment dels requisits de constitució de l'assemblea
general o la reunió dels altres òrgans socials.
b) La identitat de la persona sòcia i dels altres subjectes que
participin en la reunió.
c) La participació de la persona sòcia en la deliberació i
presa d'acords, que asseguri, a més, la possibilitat que els altres
participants en la sessió puguin conèixer la integritat de les seves
manifestacions en ella.
d) La participació del soci o sòcia en el plantejament de
suggeriments i preguntes.
e) L'exercici del dret de vot i, en el seu cas, el secret d'aquest."

2. Normatives i aspectes legals que afecten l'activitat
de les xarxes i entitats.
3. Organització.

Plantejament d'organització i bon funcionament
per a entitats, eines i recursos per al treball i la presa
de decisions a distància: reunions virtuals, foment de
la participació en línia.
4. Assegurances

La FAVB va arribar a un acord amb la corredoria
Arç Cooperativa per oferir una Assegurança
de Responsabilitat Civil Col·lectiva amb unes
condicions molt avantatjoses per a les associacions
federades.
El Decret d'Espectacles 112/2010, article 80, punt
6, exigeix per a la realització d'espectacles públics o
activitats recreatives a la via pública o en altres espais
oberts d'ús públic no delimitats, la contractació d'una
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per una

quantia mínima de 601.000 € de capital assegurat.
La proposta de la cooperativa ARÇ, que en el
marc de l'economia social són els agents que tenen
més coneixement de les assegurances associatives
i compta amb un arrelament i una experiència
sobradament contrastada, és oferir a les AV una
assegurança en condicions més avantatjoses perquè
amb una contractació col·lectiva el cost de les
assegurances pot baixar fins a un 50%.
En aquest context, la FAVB va trucar a les
associacions i va fer reunions amb la finalitat de
explicar i animar les entitats a fer aquesta contractació.
Unes 30 AV han donat del vistiplau a
l'assegurança. No obstant, hem tingut la mala sort
que en produir-se la crisi sanitària les AV s'han vist
obligades a suspendre les activitats presencials i
com a conseqüència no han necessitat cap pòlissa, la
qual cosa ha comportat que moltes d'elles ajornessin
la decisió per a més endavant. Malgrat tot, hem
aconseguit posar en marxa l'assegurança col·lectiva
amb 20 AV, xifra que de ben segur augmentarà tan
aviat ho permeti la pandèmia..
5. Facilitació i realització de sessions i assemblees
virtuals.

Contratació de la plataforma ZOOM i 8x8. Gestió
de les videoconferències i rodes de premsa.

REALITZACIÓ D'UN PLA
DE CONTINGÈNCIES LABORAL
Dins del marc de l'exigit per la Llei de prevenció
dels riscos laborals i ajustant-se a la situació
excepcional causada pel COVID-19, era necessari
desenvolupar un pla de mesures destinades a
l'adaptació laboral a la nova situació causada per la
crisi sanitària, amb la finalitat de mantenir la seva
seguretat i la salut del personal laboral.

51

CONSULTES DE LES AV :
AV DE POBLENOU

HABITATGE

AV DE DIAGONAL M
AV PARAGUAI-PERÚ
AV NUEVA EN FONT
AV TRINITAT NOVA
AV HORTA
BAC DE RODA, A. CULTURAL I SOCIAL
AV CASC ANTIC
AV CLOT CAMP DE L'ARPA
AV CONGRÉS INDIANS,
AV DRETA DE L'EIXAMPLE
AV FONT D'EN FARGUES
AV SANT ANDREU DE PALOMAR
AV SANT ANTONI, BARRI
AV ASSOCIACIO DE VECINOS DE PORTA
AV LES CORTS
AVV ZONA UNIVERSITARIA

GESTIÓ ASSOCIACIÓ
GESTIÓ ASSOCIACIÓ
GESTGESTIÓ ASSOCIACIÓ
HABITATGE
GESTIÓ ASSOCIACIÓ
GESTIÓ ASSOCIACIÓ
GESTIÓ ASSOCIACIÓ
HABITATGE
GESTIÓ ASSOCIACIÓ
GESTIÓ ASSOCIACIÓ
HABITATGE
GESTIÓ ASSOCIACIÓ
URBANISMO/ HABITATGE
HABITATGE/ HORT
HABITATGE/ URBANISME
HABITATGE/ URBANISME

HABITATGE
La FAVB té un conveni de col·laboració
amb la Universitat de Barcelona, concretament
amb la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari, a
través de la qual es deriven consultes de totes
les AV i també consultes externes que poden
fer-nos arribar a través del web.
La Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i
Mediació Residencial és un servei de consultes
que forma part del Projecte dret al Dret de la
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
La clínica està integrada per professors de Dret
privat, entitats socials, voluntaris i alumnes
dels últims cursos d’estudis de Dret.
S'han enviat més de 25 casos de persones amb
un problema concret relacionat amb l'habitatge
en temes tant de lloguer com d'hipoteca. Des
de la FAVB fem un seguiment dels casos
mitjançant comunicacions periòdiques i a
vegades sol·licitant el dictamen que han emès.
El grau de satisfacció és gran perquè es
busca sempre la sortida amistosa i judicial del
problema concret que plantegen.
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INTERVENCIONS
EN
PROCEDIMENTS
JUDICIALS
Encara que no ha existit una
intervenció activa, s’han seguit de
prop les demandes interposades
contra les consultes ciutadanes sobre
la gestió pública de l'aigua i el canvi
de nom de la plaça Antonio López
pel de Irissa Diallo. A finals del 2019
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) va declarar nul el
Reglament de Participació Ciutadana
de l'Ajuntament de Barcelona que va
ser aprovat el 6 d'octubre del 2017
i es va publicar en el BOPB el 30

d'octubre del 2017. Després de la
seva aprovació, va ser recorregut
per diverses instàncies, entre elles
el grup Abogados Catalanes por la
Constitución, la qual cosa ha propiciat
que actualment moltes d'aquestes
demandes estiguin suspeses per
prejudicialitat civil, atès que una
resolució favorable del TS deixaria
buida de contingut la demanda.

INTERVENCIONS
EN
ALTRES
PROCEDIMENTS

Des del servei jurídic s’ha
assistit a títol individual a membres
d'associacions de veïns que, per la
seva implicació amb l'associació i
amb el moviment veïnal, són objecte
d'especial atenció.
Igualment s'ha ajudat a les
AV en l'elaboració de recursos
administratius, especialment en
temes d'urbanisme.
Al llarg de l'any 2020, marcat
per la gestió de la crisi sanitària, el
servei jurídic ha estat actiu a través
de consultes telefòniques oferint
atenció també a persones que, tot i
no pertànyer a cap entitat veïnal, han
buscat l'assessorament de la FAVB.
La majoria dels temes consultats
tenen a veure amb comunitats de
propietaris i problemes de gestió.
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Servei d'assessorament
sobre la Gestió Econòmica
de les AV

Tal i com prevèiem l'any passat,
l'extensió del programari oferit
per “Cop de mà” per a la gestió
econòmica de les AV ha tocat sostre,
a causa principalment que les entitats
el valoren com una despesa excessiva
que no justifica els minsos moviments
econòmics que tenen. Tot i així, hem
continuat promovent-lo aconseguint
formalitzar contractes amb les 15 AV
que estàvem acompanyant.
El gran pas endavant del 2020
ha estat la formalització del “Servei
d'assessorament sobre la Gestió
Econòmica de les AV”. Aquest servei

disposa d'un tècnic per
atendre les AV dos dies a la setmana,
malgrat que per raons de la pandèmia
s'ha hagut de restringir a l'atenció
telefònica,
videoconferències
i
correus electrònics. S'ha habilitat un
espai en la pàgina web de la Favb per
informar sobre aquest servei: https://
www.favb.cat/seccions/assessoriaecon%C3%B2mica
S'ha aprofitat la baixada en picat
de l'activitat econòmica dels mesos
del confinament per fer, de finals
d'abril a principis de juny, una ronda
de telefonades a totes les persones que
tenen el càrrec de tresoreria de les AV,
per interessar-nos per les dificultats
concretes que tenen. A banda de
l'agraïment que han mostrat, ha servit
per poder fer una diagnosi que ens ha
portat a organitzar dos tallers amb la
col·laboració de l'Escola Veïnal:
 “Números en l'assemblea”, 15
setembre 2020- Una formació
orientada als tresorers buscant el
format adequat de la presentació
de l'apartat econòmic en les assemblees.
 “Guia sobre les obligacions fiscals
de les AV- Quan ho saps fer és
fàcil”, 9 desembre 2020. Va con-
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sistir en fer un repàs de la normativa existent: Llei de Transparència,
Reglament de la Llei de Prevenció
del Blanqueig de Capitals, Model 347, IVA, Retencions d'IRPF,
Impost de Societats, Recursos.
Aquesta guia va ser publicada pels
nostres serveis de comunicació i
penjada en la web de la Favb.
Per tirar endavant aquesta tasca
s'ha tingut l'ajut addicional de la
subvenció de “Promoció i Reforç de
l'ESS”, que l'any passat liderava el
CAB i enguany la Favb.
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