Benvolgudes Associacions Veïnals de Barcelona,
El moviment veïnal va ocupar al 7 de juliol el Saló de Cent de l'Ajuntament per commemorar els
50 anys de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, la Favb. Veïns i veïnes de tota la
ciutat es van reunir en aquesta sala emblemàtica del poder municipal per recordar les lluites
històriques que han servit per millorar la qualitat de vida als barris. També per fer sentir la seva
veu al Consistori: les associacions van confeccionar una cinquantena de pancartes amb
reivindicacions actuals que, al final de l'acte, van ser dipositades als seients dels regidors.
Un altre moment carregat de simbolisme va ser la lectura del Decàleg del moviment veïnal de
Barcelona, debatut i aprovat en la 50a assemblea de la Federació, celebrada a l'abril. Membres
d'una desena d'entitats veïnals es van encarregar de llegir el text, punt per punt. Carles Prieto,
expresident de la Favb, va llegir la introducció, mentre que l'addenda va anar a càrrec de la
historiadora i geògrafa Mercè Tatjer. Després de sentir-se el crit de “Visca la Favb!”, les/els
activistes van llençar a l'aire centenars d'octavetes que contenien els diferents punts del
decàleg.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va donar la benvinguda al moviment veïnal tot remarcant
que aquesta institució “només té sentit si escolta els desitjos i les queixes dels veïns i les veïnes”.
Per la seva banda, la presidenta de la Favb, Ana Menéndez, va agrair el suport de les entitats
veïnals en la celebració dels 50 anys de la Federació, i va animar els ciutadans i ciutadanes que
encara no formen part de cap entitat a què s'associïn: “En poc temps, us fareu més savis, més
lliures i més feliços”, va assegurar, emocionada.
L'acte va incloure la representació d'un fragment de l'obra de teatre de la companyia La Voz
Ahogada En Bangkok también hay ratas, que ret homenatge a les activistes veïnals de la
Barcelona dels anys setanta, i l'actuació de la Coral Smiling del Raval, formada per nens i nenes
d'aquest barri i que va interpretar Qualsevol nit pot sortir el sol i Boig per tu.
El programa d'activitats per commemorar els 50 anys de la Favb tindrà continuïtat a partir del
mes de setembre, amb xerrades amb referents històrics del moviment veïnal, itineraris
reivindicatius pels barris i una exposició dedicada a l'arxiu de la Favb, que s'instal·larà a l'Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona (Ca l'Ardiaca) a l'octubre.
Per a nosaltres de la Favb (junta, comissió 50 anys i equip), va ser un dia memorable del que ens
queda un dolç record, de la força del moviment veïnal ocupant el saló.
Us agraïm la vostra participació entusiasta. Cordialment,
Junta de la Favb, Comissió #50anysFavb i Equip treballadors/es Favb

RECULL DE PREMSA:

BETEVE
https://beteve.cat/societat/favb-ocupa-salo-de-cent-reivindicar-50-anys-lluitaveinal/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=beteve&fbclid=IwAR1fC
_oTJCcNuG6UUQR72_a5ra8InNuU94etStp0imvyTmIHtvKEtH-0wc8
EL PERIODIC
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20220707/favb-ocupa-salo-cent-50-aniversarimoviment-veinal-barcelona-14024771?utm_source=twitterdogtrack&utm_medium=social&utm_campaign=EPbarcelona_cat
EL PAÍS
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-07-07/las-asociaciones-de-vecinos-de-barcelonaen-su-50-aniversario-vamos-a-por-todas.html
LINIA XARXA
https://liniaxarxa.cat/liniaciutatvella/noticies/favb-celebra-50e-aniversari-salo-cent/
CATALUNYA PLURAL
https://catalunyaplural.cat/ca/les-lluites-veinals-per-construir-barris/

RECULL DE FOTOS (per descarregar – 2 opcions son les mateixes fotos)
Drive Google
https://drive.google.com/drive/folders/1WwpaACVZbtn_36mhmAbLb081SjVz_Fmw?usp=shari
ng
WeTransfer (caduca en 7 dies)
https://we.tl/t-IwDJJfY2gS

XARXES SOCIALS FAVB:
TWITTER – FIL
https://twitter.com/FAVBcn/status/1545089546672545793?s=20&t=5A7_jrdcE00_TmjcxAhbd
Q
FACEBOOK

https://www.facebook.com/FAVBcn/

