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1. Dades de l’organització
Nom:

FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona)

Breu descripció:

La FAVB, entitat cívica creada l'any 1972, ve treballant al servei dels ciutadans i
ciutadanes de Barcelona per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutat.
Agrupa més de cent associacions de veïns i veïnes dels barris de Barcelona i
participa en els temes de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat, medi
ambient i la convivència. Coordina l'activitat d'aquestes associacions en
campanyes i activitats que depassen el nivell de barri.

Dades de contacte:

C. Obradors 6-8 baixos
08002 Barcelona
Tel: (+34) 93 412 76 00
Correu electrònic: favb@favb.cat
Twitter: @FAVBcn
Facebook: facebook.com/FAVB

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

11 de desembre de
2012

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Consolidació de la Comissió del Medi Ambient de la Favb
A começaments de juny la Favb va fer una convocatòria a les Associacions de Veïns federades i en la
primera reunió hi van participar les següents: AV de La Sagrera, Mas Guimbau-Can Castellví,
Collserola, Esquerra de l'Eixample, Plataforma Can Baró, La Satalia, Les Corts, La Sagrera, Maresme,
Joan Maragall del Guinardó, Diagonal Mar i Sarrià. També van assistir l'Associació d'Afectats per
l'amiant Macosa-Alstom i la Plataforma Aire net. Totes elles es van comprometre a formar la
Comissió de Medi Ambient de la Favb
La previsió és que el nombre d’associacions de veïns implicades vagi en augment en les properes
convocatòries.
Data de publicació del Pla d’acció:

6-6-2017

Vigència del Pla d’acció:

Un any de consolidació i sense termini de finalització

Pla/plans d’acció anterior/s:

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
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Consolidació de la Comissió del Medi Ambient de la Favb
La Favb té una llarga trajectòria en vetllar pel medi ambient. L’activació del moviment veïnal a favor
del medi ambient ha estat constant en els darrers anys. Trobareu un rastre de moltes coses que s’han
fet en aquest enllaç de la nostra web:
https://favb.cat/tags/medi-ambient
A ressaltar, en el darrer any s’ha editat un especial de la nostra revista “CARRER” sobre “La Barcelona
verda”: https://favb.cat/carrer/la-barcelona-verda
La junta de la Favb va valorar en el pla de treball aprovat en l’assemblea d’enguany que era important
impulsar una comissió de medi ambient per dos principals motius:
 La creixent importància d’afrontar els reptes de la ciutat perquè aquesta sigui sostenible.
 Perquè en aquesta matèria les associacions es troben que molt sovint la seva actuació obeeix a
dinàmiques que superen els marges territorials del barri i, en conseqüència calen resoldre-les
en l’àmbit de ciutat

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Consolidació de la Comissió del Medi Ambient de la Favb
No hi haurà un camí a una ciutat sostenible sense la implicació activa de la ciutadania. Cal potenciar
dues vessants, una és la de la conscienciació del problema (educació medi ambiental) i l’altra és la de
la mobilització per empènyer i fer possible les mesures necessàries i a vegades incòmodes per assolir
uns reptes amb els quals ens hi juguem la sostenibilitat de la ciutat.
És per això, que la Favb valora molt important disposar de les eines necessàries per complir aquests
objectius. La consolidació de la Comissió del Medi Ambient permetrà crear un espai de participació de
les associacions veïnals des d’on:
 es compartiran experiències i preocupacions,
 articular nexes
 dissenyar campanes
 divulgar iniciatives

5. Descripció de les actuacions
5.1 Consolidació de la Comissió de Medi Ambient

2

Logotip
organització

Objectius:

L’objectiu pel any vinent és la consolidació de
la Comissió de Medi Ambient de la Favb. Això
implica:
 treball d’extensió de la comissió a tot el
teixit veïnal
 Articulació de dinàmiques participatives
per tal que preocupacions sectorials siguin
assumides pel ple de la comissió
 Establir la cadència de reunions que sigui
òptima pel desenvolupament de les tasques
 Establir mecanismes de comunicació
interna a través de canals on-line
 Dotar-se del coneixement tècnic adequat
per tenir la solidesa necessària propositiva
 Disposar de les eines de comunicació
externa a partir del Pla de comunicació de
la Favb

Breu descripció:

La matèria del treball de la Comissió és la de llençar campanyes de conscienciació
i de mobilització, el treballar amb xarxa amb altres col·lectius ecologistes i
l’interlocutar amb l’administració sobre els problemes que ens preocupin.
És ara impossible fer una llista d’actuacions concretes, però com exemple,
l’acabada de crear comissió ja ha permès començar a treballar col·lectivament la
contaminació de l’amiant en diversos barris, la contaminació provinent de la
tèrmica del Besòs, la futura contaminació electromagnètica derivada del 5G, i la
recollida de residus porta a porta a partir de l’experiència de Sarrià

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
6.6, 9.3, 9.5, 9.6 i 9.10
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Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Joan Maria Soler, responsable de projectes de la Favb
Un any
Basats amb el voluntariat

Observacions:

Indicador/s:

L’estabilitat de l’equip més implicat de la comissió, augment de les associacions
implicades, número d’actuacions concretes establertes.
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5.2 Treball en xarxa i participació activa en diversos projectes
Objectius:
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Breu descripció:

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire coordina accions i propostes per
aconseguir els canvis socials i polítics necessaris per impulsar les mesures
estructurals definides en el seu manifest per fer efectiu el dret a respirar un aire
net.
- Mobilitat sostenible i saludable de persones i mercaderies
- Gestió sostenible de ports i aeroports
- Indústria i obra pública neta
- Campanya comunicativa i educativa
http://www.qualitatdelaire.org/p/manifest_1.html
La Taula Veïnal d'Urbanisme és una plataforma de confluència ciutadana
nascuda per abordar les qüestions urbanístiques de Barcelona des d’un punt de
vista integral, transparent, horitzontal i que superi la lògica exclusivament
territorial.
https://forumurbanismebcn.wordpress.com/2016/01/25/inauguracio-de-la-taulaveinal-durbanisme-de-barcleona/
L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible és un conjunt d'entitats
i col·lectius que des dels barris de Barcelona porta temps fent un treball de
denúncia, crítica i mobilització davant el discurs imperant sobre el turisme a la
ciutat, tan basat en la marca Barcelona. És un espai de coordinació dels barris
més afectats per la sobreexplotació turística de la ciutat, així com d’altres que
veuen com els està arribant el fenomen, i d’entitats de caire més temàtic.
https://assembleabarris.wordpress.com/
L’Aliança contra la pobresa energètica (APE) neix de la unió de diferents
entitats, associacions i col·lectius de l'escena social de Catalunya, entre elles la
FAVB, amb l’objectiu de pressionar i denunciar a les administracions
públiques pel seu immobilisme davant la usura de les empreses
subministradores d'energia i aigua. Els exigim:
● Un accés universal als serveis bàsics garantit.
● No més talls indiscriminats.
Tal com declara el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals
(PIDESC) aprovat el 1966 per la ONU, l’accés a la llum, el gas i l’aigua són
considerats com un dret humà bàsic indispensable associat a
una vida digna.
Els dimecres, en el local de la Favb, es troba el Grup d'Assessorament.
http://pobresaenergetica.es/
Aigua és Vida és una plataforma formada per organitzacions de la societat civil
de procedència variada: associacions de veïns i veïnes, sindicats, entitats
ecologistes, de solidaritat internacional, entre d’altres.
L’objectiu d’Aigua és Vida és aconseguir que la política d’aigua i la gestió del cicle
integral de l’aigua a Catalunya sigui realitzat des del sector públic i comptin amb
la participació i el control de la societat civil com a garantia de qualitat del servei i
de qualitat democràtica. En aquest sentit, Aigua és Vida denúncia el paper dels
sectors lucratius en la gestió de l’aigua i el sanejament que representen les
corporacions privades, tant en la part alta del cicle de l’aigua com en baixa.
http://www.aiguaesvida.org/
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Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
2.9, 2.10, 3.1, 4.4, 5.3, 6.8, 7.10, 8.7, 10.4

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Basats amb el voluntariat

Observacions:

Indicador/s:

Número de projectes amb els que la favb hi té una participació activa
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data:

1r any
Data:

L’estabilitat de l’equip més implicat de la
comissió

3 persones en l‘actualitat

3 o + persones

28-06-2018

28-06-2019

Augment de les associacions implicades

12

16-20

28-06-2018

28-06-2019

Número de gestions concretes establertes.

4

25-30

28-06-2018

28-06-2019

Número de projectes amb els que la favb hi té
una participació activa

7

2n any
Data:
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7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
relacionades amb les actuacions del Pla d’acció:
Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

8. Col·laboracions i treball en xarxa
Treballem en xarxa amb la PQA (Plataforma per la Qualitat de l’Aire), la PTP (Promoció del transport
Públic), la APE (Aliança Pobreza Energètica), Aigua és Vida, Ecologistes en Acció,...
Internament treballem en contacte amb la Comissió de Sanitat de la Favb.

9. Observacions
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