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1. Dades de l’organització 
 

Nom: FAVB - Federació d’Associacions Veïnals 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 6-10 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: 

La Favb, en el seu compromís pels reptes per l’emergència climàtica ha continuat impulsant les tasques que 
porten a terme les seves comissions de treball. A partir de la Comissió de Medi Ambient de la Favb s’han 
creat dues comissions per treballar dos temes específics: la comissió contra la contaminació per l’amiant i la 
comissió de residus. La comissió de medi ambient també tracta el tema del verd de la ciutat i de la 
contaminació pel 5G. Els temes relacionats amb la contaminació atmosfèrica a causa de la mobilitat s’han 
portat directament des de la junta de la Favb. 
Un element important de conscienciació crítica sobre la salut del planeta concretada en la nostra ciutat és 
l’Escola Veïnal de la FAVB. 
Tanmateix des de la Favb s’intentarà treballar sempre que sigui possible amb altres actors ciutadans 
compromesos amb la lluita de l’emergència climàtica.  
 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 19 / abril / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

2019-2020 
 
 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

En l’assemblea ordinària de la Favb es va aprovar un Pla de treball de Favb que en els aspectes de 
sostenibilitat diu: 
La cada cop més evident crisi ecològica (contaminació, canvi climàtic, deteriorament de l’entorn natural…) 
amb múltiples efectes sobre la vida humana i que obre la porta a l’aplicació de mesures que obliguen a 
canvis substancials dels comportaments individuals i col·lectius. 

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

 https://participa.favb.cat/processes/BARRRITreballar per la regulació del trànsit en el sí de la 
campanya per la qualitat de l’aire. 

 Treballar per impulsar el moviment veïnal per a l’erradicació de l’amiant. Convenció Per un país 
lliure d’amiant per al 25 d’abril. Xerrades en els barris sobre l’amiant. 

 Treballar per exigir un debat ciutadà i una moratòria en la implantació del 5G i impulsar mesures 
de control de les emissions electromagnètiques. 

 Impulsar noves polítiques de recollida de residus i l’extensió del sistema de recollida Porta a Porta 
provat amb èxit a Sarrià. 

 
 

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. El treball derivat de 
la comissió de Medi Ambient i el treball en xarxa amb altres organitzacions de la ciutat és fonamental. 

 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Reduir els residus, casa a casa, barri a barri 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Treballar en uns quants barris de la 
ciutat (Guinardó, Sant Andreu, 
Poblenou, Les Corts, Maresme, Font 
d’en Farges, etc.) per crear consciència 
sobre els nostres residus  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Les dinàmiques participatives per a l'acció climàtica i la reducció dels residus 
domèstics han de sortir de baix, dels barris, però cal impulsar-les des del moviment 
veïnal. 
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Nous hàbits, nous models de recollida, nous objectius en el tractament necessiten el 
coneixement de la comunitat sobre quines són les normes i quines són les 
obligacions. Normes que han de ser conegudes per tothom, però amb la identificació 
de persones, famílies i col·lectius que entenguin el perquè, el com i el quan. Es tracta 
de posar en funcionament dinàmiques informatives que permetin que els grups 
humans que es formin acabin fent una guia de l'acció climàtica i la reducció dels 
residus als respectius barris. 
 
Una xerrada inicial exposa els objectius i els problemes. Una enquesta centra el 
coneixement del sistema de recollida municipal i privat a partir dels comerços, la 
implicació climàtica i la necessitat de reduir els residus domiciliaris. L'equip elabora 
una guia del barri visibilitzant tots els recursos de proximitat disponibles. Es 
proposen activitats dinamitzadores diverses que poden estar associades a la Festa 
Major, dinars i sopars de reaprofitament i lliures de residus, autòpsies dels impropis 
que hi ha a les bosses d'escombraries, compostatge casolà... L'emergència climàtica 
permet entendre la vinculació dels residus domiciliaris i l'acció ciutadana pel clima, 
aplicant el principi de "plantejament global, acció local". En aquest sentit, la 
dinàmica veïnal en l'àmbit de barri és clau. 
 
El projecte inicialment estava previst fer les trobades de manera presencial, a causa 
de les conseqüències del Cobid-19 és possible que haguem de transformar algunes 
trobades entre el veïnat en format on-line. Desconeixem l'impacte que aquest fet 
pot tenir en el projecte pel que fa a la capacitat de crear un equip cohesionat en 
cada barri capaç d'assolir la sinergia necessària per dinamitzar el projecte. 
Tanmateix, les activitats previstes tenen l'aval d'haver-les experimentat 
anteriorment de manera presencial. Una conjuntura que a partir del setembre 
continuïn apostant pel distanciament entre les persones requerirà cercar 
alternatives imaginatives per assolir els propòsits previstos. 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://participa.favb.cat/processes/BARRRI 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

5. Ús racional dels recursos 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Comissió de residus de la Favb 

  

Calendari d’execució previst: Any 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos propis i públics (subvencions) 

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

Treball basat en l’activisme voluntari i des de les AVV dels 
barris implicats 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de barris en els quals estem treballant 

 

 

2. Nom de l’actuació: Erradicació de l’amiant 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Activar a la ciutadania per tal que sigui 
pro-activa  en la eradicació de l’amiant. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: La preocupació per les conseqüències letals de l’amiant s’ha desplaçats des dels 
àmbits de salut laboral als àmbits de salut pública 

La Comissió contra l’amiant de la FAVB es va crear arran de la celebració de les 
Jornades “Les Contaminacions Ocultades” (març-abril 2019) que va organitzar la 
comissió de Medi Ambient de la Favb amb l’impuls del col·lectiu “Jubilats de Macosa-
Alstom Afectats per l’amiant”. Donada la seva forta dinàmica grupal es va considerar 
fer un subcomissió per a poder tractar específicament la problemàtica de l’amiant. 

És un espai de confluència per a compartir estratègies, de suport mutu i d’extensió en 
la lluita per la supressió de l’amiant del nostre entorn, de les nostres ciutats, dels 
nostres barris, dels nostres habitatges. Alhora que és propositiu per realitzar les 
demandes dirigides a l’Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya. 

El plenari de la comissió es reuneix regularment el primer dimecres de cada mes a 
on, a més de les Associacions Veïnals, s’hi congreguen persones expertes i més de 
vint associacions veïnals i de l’àmbit educatiu. 

Durant els primers mesos de l’any s’han fet xerrades on-line en tots els districtes de la 
ciutat. 

La comissió fa un estret seguiment de la tramitació de la futura Llei per a l’erradició 
de l’amiant a través de les comissions de la Generalitat CEAC i Desamiancat 

També s’han editat diversos materials. Veure la dinàmica interna i documentació: 
https://participa.favb.cat/assemblies/Amiant 
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Més informació 
(enllaç): 

http://noalamiant.org 

 

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. Qualitat ambiental i salut  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Comissió Contra l’Amiant de la Favb 

  

Calendari d’execució previst: Tot el 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos propis i públics (una subvenció 

  

Observacions: 

Treball basat en l’activisme voluntari de les persones dels 
diversos col·lectius implicats 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de dinàmiques veïnals activades per l’erradiació de l’amiant en indrets concrets de la ciutat 
Nombre d’activitats dutes a terme per la conscienciació del perill de l’amiant 

  

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: abril 2020 
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Residus: Reduir els residus, casa a casa, 
barri a barri. Enquestes 

Barris on es fan les 
enquestes 

4 barris 6 barris 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

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

Residus: Reduir els residus, casa a casa, 
barri a barri. Xerrades 

Barris on es fan les xerrades 4 barris 6 barris 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

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

Residus: Reduir els residus, casa a casa, 
barri a barri. Guies de barri 

Barris on es fan la Guia del 
barri 

1 barris 3/4 barris 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

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

Erradicació de l’amiant - xerrades 
Debats públics sobre 
l’amiant 

11 15 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

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

Intervenció sobre el territori Actuació 15 25 
Feu clic per 
escriure text. 

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 

 Afectats Abaceria https://twitter.com/AAbaceria 

 Plataforma veïnal per al seguiment de la reforma del mercat de l’Abaceria de Gràcia 

 Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’amiant 

 Treballadors/es del Comité d’empresa del Metro de Barcelona 

 AVV Horta 

 Blog de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta 

 AVV Sagrada Familia 

 Associació de veïns i veïnes Sagrada Família. L’antic barri del Poblet (Barcelona) 

 AVV Poblenou 

 Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou 

 Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera 

 Plataforma de diferents sectors del barri de Can Baró 

 Associació de Veïns i Veïnes del barri del Maresme de Barcelona 

 Associació de Veïns i Veïnes del barri del Congrés-Indians 

 Associació de Veïns i Veïnes del barri de Prosperitat 

 Asociación de Vecinos de Badía del Vallès 

 Associació de Veïns i Veïnes del barri del Besòs 

 Fem Sant Antoni 

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

 Veïnat afectat pel cinema Urgell 

 Col·lectiu de pares i mares de l’escola 9 Graons 

 AIRENET, Coordinadora Veïnal Metropolitana. @airenet2 airenetveins 

 Entrepobles 

 Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó 

 Associació de Veïns i Veïnes Sant Andreu 

 Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou 

 Associació de Veïns i Veïnes Font d’en Fargues 

 Associació de Veïns i Veïnes de Sarrià 

 Associació de Veïns i Veïnes de les Corts 

 Associació de Veïns i Veïnes Bon Pastor 

 CEPA 

 Greenpeace 

 PQA 

 


