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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Federació 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 

 
 

Facebook: facebook.com/FAVB; Twitter: @FAVBcn  

  

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

dimarts, 11 / desembre / 2012 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Un cop consolidada la Comissió del Medi Ambient de la Favb creada el curs passat formada per més de 10 
Associacions Veïnals de Barcelona el primer que ha fet és organitzar les jornades veïnals “Les 
contaminacions Ocultades” que durant tres sessions (14 de març, 26 de març i 11 d’abril) han tocat el tema 
de la contaminació per l’amiant, el tema del residus i la contaminació electromagnètica. Arrel de l’èxit 
d’aquestes jornades s’han creat subcomissions específiques de treball sobre cada una d’aquestes 
temàtiques. 
Per altre costat, hem creat el projecte d’Escola Veïnal de la FAVB que tu uns dels eixos d’actuació el debat 
per activar el moviment veïnal vers els reptes de canvi de paradigma a conseqüència de la crisi climàtica i la 
contaminació. Veure: https://www.favb.cat/l%E2%80%99escola-de-la-favb/l%E2%80%99escola-de-la-favb 
Un dels eixos d’actuació de l’Escola és: “Abordar els efectes del canvi climàtic i l’augment de la 
contaminació que afecten la salut de tothom”. 
 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Juliol 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019-2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

2018 
 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.favb.cat/l%E2%80%99escola-de-la-favb/l%E2%80%99escola-de-la-favb
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Desprès de la creació el passat 4 de juny de 2018 de la Comissió del Medi Ambient de la Favb, s’han anat 
tractant punts forts preocupants de la ciutat. 
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. 

Aquesta comissió ha portat a terme el Fòrum Veïnal Contaminacions Ocultades, on s’han tractat els grans 
eixos i temàtiques preocupants a la ciutat; amiant, residus i electromagnetisme 
En paral·lel la junta de la Favb està impulsant l’Escola Veïnal on es tractarà el tema del Medi Ambient. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

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), a través de l’Escola 
Veïnal, 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 campanyes 
- divulgar iniciatives 

 

 

 

 

 

 

 

https://favb.cat/tags/medi-ambient
https://favb.cat/carrer/la-barcelona-verda
http://www.favb.cat/serveis-i-comissions/comissi%C3%B3-medi-ambient


       

3 
 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Programa de la Comissió de Medi  Ambient de la FAVB 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar dels problemes 
mediambientals a la ciutat. 
Assolir mesures per mobilitzar la 
ciutadania cap una ciutat més 
sostenible. 
Fer extensa la comissió a tot el teixit 
veïnal 
Articular dinàmiques participatives per 
tal que preocupacions sectorials siguin 
assumides per la comissió. 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Diverses iniciatives: 

- Fòrum Veïnals sobre CONTAMINACIONS OCULTADES amb gran èxit de participació. 
En tres sessions de debat: 
14 de març “L’amiant a les portes duna nova epidèmia 
26 de març “Cap al residu zero” 
11 d’abril “Ocultar la contaminació electromagnètica no la fa desaparèixer” 
 
- Creació d’una subcomissió sobre l’amiant. Elaboració d’un tríptic i una campanya 
entre les AV per obtenir els màxim de suport a una carta amb mesures a prendre per 
l’Ajuntament de Barcelona per a fer front a la contaminació de l’amiant i una altra 
carta dirigida a la Generalitat en el mateix sentit.  
- Creació d’una subcomissió sobre la contaminació electromagnètica amb l’objectiu 
de propiciar el debat sobre les conseqüències sobre la salut d’aquesta contaminació 
especialment la provinent del 5G. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://www.favb.cat/serveis-i-comissions/comissi%C3%B3-medi-ambient 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
3.10, 5.8, 5,10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Albert Recio, junta de la Favb 

  

Calendari d’execució previst: Un any 

  

http://www.favb.cat/serveis-i-comissions/comissi%C3%B3-medi-ambient
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Recursos humans i/o econòmics: Basats amb el voluntariat 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

L’estabilitat de l’equip més implicat de la comissió, augment de les associacions implicades, número 
d’actuacions concretes establertes. 

 

 

2. Nom de l’actuació: Escola Veïnal de la Favb 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Foment de l’expertesa de les persones 
del moviment veïnal en els nous reptes 
de futur de la nostra ciutat entre ells el 
canvi de paradigma que obliga la crisi 
climàtica. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Per complir un dels objectius de l’Escola Veïnal que és “Abordar els efectes del canvi 
climàtic i l’augment de la contaminació que afecten la salut de tothom”, estan 
programades aquestes actuacions: 
- Xerrada “Què és el moviment internacional de Rebel·lió o Extinció? 19-06-2019 
(realitzada) 
- Cine fòrum sobre la remunicipalització de l’aigua amb el documental “Trileros del 
agua” 17-09-2019 
- Taller sobre com actuar davant la presència d’amiant 10-10-2019 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.favb.cat/l%E2%80%99escola-de-la-favb/l%E2%80%99escola-de-la-favb 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

3,4 - 3,10 - 6,3 - 6,4 - 9,1 - 9,3 - 9,5 - 9,6 - 9,7 - 9,9 - 9,10 -10,2 – 10,6 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Camilo Ramos –junta de la FAVB 

  

https://www.favb.cat/l%E2%80%99escola-de-la-favb/l%E2%80%99escola-de-la-favb
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Calendari d’execució previst: Marcat en la descripció 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Basats amb el voluntariat 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Consolidació de l’Escola Veïnal 
Número d’assistents en les activitats 

 

3. Nom de l’actuació: 
Tallers sobre contaminació atmosfèrica i el 

cotxe 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fer tallers en els barris sobre els efectes 
de la contaminació atmosfèrica en la 
salut i la necessitat d’abandonar l’ús del 
cotxe privat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Farem 9 tallers-xerrades a 9 barris diferents. Comptem amb la implicació de la PTP 

(Promoció del Transport Públic) i la PQA (Plataforma per la Qualitat de l’aire)  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

A mesura que es convoquin els tallers es publicaran en la web de la FAVB 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

Tots el punts del capítol 2 - 3,1 - 3,2 - 3,8 – 4,7 – 9,1- 9,5 - 9,6- 9,7 – 9,9 -9,10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Joan Maria Soler 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Calendari d’execució previst: Setembre-desembre 

  

Recursos humans i/o econòmics: voluntariat 

  

Observacions: 

Hem obtingut una subvenció ordinària de l’ajuntament per fer 
aquest projecte 

 

 

Indicador/s: 

Aconseguir fer les 9 xerrades previstes 
Qüestionaris d’avaluació dels participants dels tallers. 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: maig-19 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

maig-18 

Valor assolit 
Data 2n any: 

maig-20 

Programa de la Comissió de Medi  
Ambient de la FAVB 

- L’estabilitat de l’equip més 
implicat de la comissió,  
- augment de les 
associacions implicades,  
- número d’actuacions 
concretes establertes. 

              

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escola Veïnal de la Favb 

- Consolidació de l’Escola 
Veïnal 
- Número d’assistents en les 
activitats 

                  

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Tallers sobre contaminació atmosfèrica i 
el cotxe 

- Aconseguir fer les 9 
xerrades previstes 
- Qüestionaris d’avaluació 
dels participants dels tallers. 

                  

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

                         

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

                         

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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6. 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 

 

 

7. 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.  

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

