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Introducció

A l’assemblea de l’any passat vam aprovar un 
pla de treball bianual. Bona part de les propostes 
segueixen vigents i no cal revisar-les. Les propostes 
que ara introduïm són complementàries a aquell pla o 
tracten de complementar-lo. Són en gran part fruit de 
les reflexions i treballs que hem fet al llarg de l’any i, 
per tant, inclouen tant objectius de treball com com-
promisos de continuar la tasca feta.  Els agrupem en 
dos grans eixos: el que correspon a la mateixa orga-
nització de la Favb i el que correspon a les tasques 
del moviment veïnal en termes de reivindicacions i 
iniciatives.

Enfortir la Favb, enfortir les AV

Necessitem un moviment veïnal fort i capaç de 
defensar els drets col·lectius de la població tant en 
l’àmbit municipal com a cada barri. Un moviment 
amb capacitat de presència, d’interlocució tant amb 
les administracions com amb la resta d’agents socials 
dels barris. Tenim, a més, el repte d’un relleu genera-
cional cada cop més imminent pel procés demogràfic 
que viuen moltes associacions. Enfortir la Favb per 
reforçar el seu pes a la ciutat i, sobretot, per donar 
suport a la tasca de cada barri.  Enfortir la relació 
amb altres actors socials, a nivell de ciutat i de barri, 
creant una xarxa que enriqueixi el moviment veïnal. 
En aquest sentit proposem:

a) Suport a les AV

- La realització de reunions periòdiques (mínim 2 
anuals) de representants de la junta amb les asso-
ciacions de cada districte.

- Consolidar la connexió entre les associacions de 
cada districte amb un interlocutor de la junta.

- Treballar per reforçar el teixit d’associacions de 
veïns i veïnes al conjunt de la ciutat  amb l’objec-
tiu d’aconseguir l’existència d’entitats federades 
al conjunt de la ciutat.

- Mantenir el butlletí intern de la Favb perquè totes 
les AV tinguin una informació puntual del treball 
que estem fent.

- Redissenyar les tasques del BEC (Barcelona Es-
pai de Convivència) per millorar la seva contribu-
ció a l’enfortiment del teixit social dels barris.

- Dissenyar plans de formació en temes específics 
que serveixin de suport a les entitats.

- Organitzar conjuntament amb les associacions ci-
cles de debats en els barris sobre les problemàti-
ques que els preocupin.

- Col·laborar amb el Consell d’Associacions de 
Barcelona (CAB) i ser presents en la gestió de 
Torre Jussana perquè esdevingui un actiu efectiu 
que doni suport a les associacions veïnals. Esta-
blir mecanismes de suport tècnic i administratiu a 
les associacions que ho necessitin.

b) Reforçar la Favb

-  Reforçar la junta amb la incorporació de nous 
membres per poder desenvolupar noves vocalies 
(especialment de drets socials) i enfortir les ac-
tuals. 

- Consolidar la vocalia de dones després de la cele-
bració del fòrum de dones el proper mes de maig.

- Impulsar la creació d’una vocalia de drets socials 
amb dos objectius bàsics: atenció a les persones i 
lluita contra la pobresa.

- Impulsar la vocalia d’educació.

- Millorar l’organització interna i implementar les 
reformes del nostre espai.

- Buscar noves fonts de finançament que permetin 
consolidar les nostres accions i estructura.

c) Culminar el pla de comunicació

- Assolir la plena operativitat de la pàgina web com 
a eina de comunicació externa de la Favb i de les 
AV. Potenciar la difusió digital de Carrer. Culmi-
nar les accions amb motiu del 25 aniversari de 
Carrer com l’edició d’un llibre i fer possiblement 
una exposició.
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 d)  Impulsar els eixos de treball

Donar continuïtat als objectius de treball del pla 
bianual fent incidència especial en aquelles qües-
tions que estaran en el centre de l’activitat veïnal els 
pròxims mesos.

Entre ells podem destacar:

Objectiu 1 : Lluita per una societat igualitària, amb 
drets per a totes i tots, i sense pobresa

Participació activa en les campanyes en les quals 
ja tenim implicació: Defensa de la Sanitat Pública, 
Renda Garantida de Ciutadania, reversió de les re-
tallades, defensa de l’escola pública, defensa de les 
pensions,  etc...

Celebració del Fòrum de Dones com una eina per 
generar un moviment feminista implantat als barris.

Impulsar juntament amb altres entitats la creació 
d’un sindicat de llogaters com a eina de lluita con-
tra la nova bombolla especulativa que afecta els llo-
guers.

Fer un seguiment del desenvolupament del Pla 
de Barris, especialment en la seva vessant de políti-
ques socials.

Objectiu 2: Recuperar un model de ciutat compacta, 
inclusiva, sostenible i solidària

- Continuar l’activitat iniciada a la Taula d’Urba-
nisme i el seguiment dels grans plans de ciutat 
(Tres Turons, Barris de Muntanya, Barcelona Ma-
rítima, Besòs, conveni Telefònica, pla del Barça. 
Model) etc...

- Lluitar per fer prevaldre en la nova Ordenança de 
terrasses els interessos del veïnat per garantir la 
qualitat de l’espai públic.

- Continuar en alerta per evitar els efectes negatius 
de la massificació del  turisme i fer un seguiment 
exhaustiu del PEUAT.

-  Impulsar una política global de canvi del model 
de transport a la ciutat orientada a reduir la con-
taminació, satisfer les demandes urbanístiques de 
molts barris i assolir una millora de la mobilitat 
sostenible (vianants, bicicleta, transport públic). 
Aquesta política inclou:

• Defensa dels interessos veïnals en els plans de 
reforma de les Rondes i la Meridiana

• Lluita per la connexió dels tramvies a la Diago-
nal

• Treballar per la regulació del trànsit en el sí de 
la campanya per la qualitat de l’aire

• Vetllar per la implementació i el bon funciona-
ment de les “Superilles”

• Treballar pel desenvolupament d’una política 

de transport públic i limitació del trànsit a es-
cala metropolitana

-  Generar un debat urbà sobre la política de conser-
vació del patrimoni

Objectiu 3: Llibertats, transparència i participació 
ciutadana

            Tots els objectius del pla biennal estan 
presents. Com a tasques especifiques d’aquest any 
cal situar:

             Treballar perquè la  implementació del 
nou model de participació ciutadana i el seu desple-
gament en els districtes afavoreixi una participació 
real i reforci el reconeixement de la representativitat 
de les entitats enfront dels intents de diluir la parti-
cipació a nivell individual. Revisió de la normativa 
dels consells de districtes reforçant els aspectes de 
descentralització i participació. Aconseguir un pacte 
per l’elecció directa dels consellers.

              Impulsar la derogació de l’ordenança de 
civisme. 

              Reforçar els barris amb accions orienta-
des a evitar la proliferació de comportaments racis-
tes, xenòfobes i donar suport als processos d’acollida 
de nous veïns i refugiats.

Objectiu 4: Una economia verda i de compromís so-
cial

Dels objectius inclosos en aquest apartat destaquem 
com a tasques prioritàries:

o Les iniciatives orientades a impedir que el turis-
me trenqui la vida social dels barris.

o La lluita per la gestió pública del subministrament 
de l’aigua després de la sentència que ha declarat 
il·legal l’actual concessió.

o El suport a iniciatives locals de desenvolupament 
econòmic alternatiu dins dels marcs de propostes 
com els plans de barri, l’Eix Pere IV, la promoció 
del cooperativisme i el comerç de proximitat.

Objectiu 5: La Favb, actor d’una societat en mutació

El treball en xarxa a la ciutat és un dels nostres 
actius més apreciats.

Desenvolupar el conveni de cooperació amb la 
Fundació Ecom i la Confavc.

Potenciar el treball amb xarxa amb la Taula 
Veïnal d’Urbanisme, PTP (Promoció del transport 
Públic), Plataforma per la qualitat de l’Aire, ABTS 
(Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible), 
Sindicats de Llogateres, Aliança contra la Pobresa 
Energètica, Aigua és Vida, i tots aquells col·lectius 
de ciutat que puguin enriquir el moviment veïnal en 
totes les seves facetes.
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