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Memòria d’activitats  AVV Sant Antoni  2018

AVV al barri

L’AVV ha participat i treballat en intensificar l’organització dels veïns i veïnes, 
donant suport a les seves demandes, prioritzant implicar-los en les solucions i 
accions, visualitzant l’AVV com una eina útil de suport mutu i col·lectiu.

Hem treballat en posar en valor:

 La capacitat de coordinació de l’AVV, per a donar forma a les demandes 
i escoltar reivindicacions dels veïns i veïnes.

 Ser referents en temes del barri i ciutat, en àmbits com l’urbanisme, la 
participació veïnal i el treball en xarxa.

 La credibilitat, en general les associacions veïnals continuem sent, 
encara que afeblides, un punt de referència pels veïns, som els “seus”, 
veïns i veïnes del barri, activistes voluntaris i entitats que inspirem 
confiança.

 La percepció per part dels veïns de la trajectòria d’interlocució de les 
AVV amb l’administració.

En el desenvolupament de les tasques i reivindicacions de l’any 2018, hem 
constatat:

 Un baix grau d’implicació dels veïns i veïnes, que esperem que es 
capgiri mica en mica amb un treball constant i sostingut des de l’AVV i 
des del teixit associatiu del barri.

 Recepció per part de l’Ajuntament a les demandes, però baix nivell de 
concreció, per exemple, en el micro urbanisme i manteniment de l’espai 
públic, el compromís i temps de resolució de les incidències, queixes ha 
seguit la mateixa tònica que en anys anteriors i és millorable.

Com ens hem organitzat per al treball col·lectiu

En l’àmbit econòmic el manteniment de l’AVV s’ha basat en l’autogestió amb la 
generació de recursos, juntament amb la subvenció municipal. Amb una clara 
voluntat d’anar cap a l’autofinançament e independència econòmica, 
consolidant projectes com el banc de recursos i lloguers de material, plantejant 
activitats equilibrades econòmicament a les festes, i amb aportacions i quotes 
del socis i sòcies, entre d’altres.
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La Junta ha estat molt activa en intentar portar a terme les accions, activitats de
l’AVV, però en molts moments ha estat col·lapsada, no podent arribar a complir
projectes, accions planificades.

En l’àmbit intern hem treballat amb fórmules i estructures com:

-Junta ampliada, amb reunions periòdiques mensuals o bimensuals al llarg de 
tot l’any.

-Comissions i grups de treball oberts als veïns i veïnes i a les entitats del 
barri.

Bàsicament ha funcionat amb regularitat la Comissió d’urbanisme i la de 
Comunicació i s’han creat altres grups de treball informals per a temes puntuals
d’educació, logística. Hem tingut fluctuacions de dedicació de membres de la 
Junta per temes personals i professionals i en alguns casos no hem pogut 
acabar de crear comissions estables, com per exemple la de joves, gent del 
barri, sanitat, i no hem abordat temes com les necessitats de la gent gran, la 
promoció de l'ocupació al barri, promoció del petit comerç...

És important que intensifiquem l'organització interna de l’AVV, i la dels veïns i 
veïnes col·laboradors del barri, per a poder pal·liar mancances en el 
desenvolupament de projectes i propostes que en molts casos, degut al volum 
d'implicació en altres projectes socials i culturals dels diferents membres de la 
junta no s’han pogut portar a terme amb garanties. 

En l’àmbit extern, hem participat al Consell de Districte i col·laborat amb altres 
comissions i plataformes del barri i de la ciutat, dinamitzant la Comissió de 
Festes de Sant Antoni, la Comissió de Cultura, participant a la Comissió de 
Convivència, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.
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Cronograma d’activitats i accions realitzades

Data Acció

Desembre 2017  Realitzem les activitats de Nadal conjuntament 
amb les entitats de la Comissió de Cultura de 
Llefià, com la del “caga tió”, dins del programa de 
recuperació de tradicions socioculturals.

Gener 2018  Participació reunió del grup de Treball de Camins 
escolars.

 Reunió seguiment obres Pl Trafalgar.

 Participació Comissió Urbanisme del districte: Pl 
Azorín, Pl Trafalgar.

 Ens adherim al Pacte per la Convivència en la 
diversitat.

Febrer 2018  Participem la XXXVI Rua de Carnaval organitzada 
conjuntament  amb les entitats de la Comissió de 
Cultura del districte i la comissió de Carnestoltes 
de Badalona.

Març 2018  Amb la Comissió de Cultura de Llefià, col·laborem 
en el dia de la poesia, empaperant el barri amb 
poesies i participant a la marató poètica.

 Participació a la Comissió Sanitat Llefià- La Salut, 
per tractar tema de la proposta de repartiment dels 
pediatres entre els CAPs de Llefià i La Salut.

 Edició nou format de Full Informatiu veïnal.

 Participem a la Calçotada Popular organitzada 
conjuntament  amb les entitats de la Comissió de 
Cultura de Llefià.

 Assemblea socis i sòcies 2018.

 Tràmits bonificació IBI de la seu de l’AVV.

Abril 2018  Inici reunions de comissió de Festes de Sant 
Antoni de Llefià.

 Reunió seguiment Pl Trafalgar.

Maig 2018  Col·laborem amb la Comissió de Cultura en la 
Comissió de Festes de Badalona.

 Vicepresidència de la Comunitat de veïns i veïnes 
on es troba la seu social de l’AVV.
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 Participem en els Colors de la Convivència.

Juny 2018  Es realitzen les festes populars de Sant Antoni 
organitzades conjuntament amb les entitats que 
formem la Comissió de Festes del barri.

Juliol 2018  Col·laborem amb Llefi@net Xarxa ciutadana en la 
realització del Fòrum TIC Social de Badalona a 
Llefià.

Agost 2018  Col·laborem amb la Comissió de Cultura en la 
Festa Major d’Agost 

Setembre 2018  Col·laborem en l’acte d’homenatge a Salvador 
Allende, a la plaça del districte que porta el seu 
nom, organitzat pel Comitè Internacionalista de 
Badalona.

 Participem a l’assemblea anual de la FAVBDN.

Octubre 2018  Es realitza conjuntament amb entitats del districte i 
el Casal d’Amistat amb Cuba l’Homenatge al Che, 
commemoració 51è aniversari del seu assassinat.

 Col·laboració amb la Caminada Popular 
#LlefiaCamina organitzada pel Club Excursionista i
Escalada de Llefià.

Novembre 2018  Participem a la Mostra de Salut a la Pl Trafalgar.

 Participació a les Jornades de reflexió de la cultura
a Llefià, organitzada per la Comissió de Cultura del
barri.

Desembre 2018  Reunió amb la comunitat escolar del barri per 
parlar i posar en comú la manca de manteniment a
les escoles del barri (problemes calefacció, 
finestres...).

 Realitzem les activitats de Nadal conjuntament 
amb les entitats de la Comissió de Cultura de 
Llefià, com la del “caga tió”, dins del programa de 
recuperació de tradicions socioculturals.

 Edició del número 7 de la Revista Llefiàctiva.

 Surt publicació de l’adjudicació a l’empresa 
constructora, Excavaciones y Construcciones 
Benjumea, de l’obra de la primera fase de 
remodelació de la Pl Trafalgar.

Gener 2019  Reunió de presentació dels treballs d’inici d’obra 
de la Pl Trafalgar, previstos pel març de 2019.
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Comissió de Comunicació

Els objectius plantejats en la comissió de  comunicació de l’associació han 
estat força ambiciosos, i els membres de la comissió de comunicació han 
participat, en tant que membres de la junta, en tots els processos de decisió, 
debat, formació de projectes, respostes. 

La comissió de comunicació s’ha centrat en:

 Actualitzar els mitjans de comunicació per arribar als socis i ciutadans, s’han
dinamitzat canals en xarxes socials: twitter i disseny de l’esquelet del portal 
web (http://avvsantantoni.llefia.org )

 Generació de notes de premsa en moments claus: Festes, convocatòries, 
comunicats sobre problemàtiques del manteniment de les escoles del 
barri...

 Renovar la imatge corporativa i logotipatge de l’AVV.

 Participació juntament amb Llefi@Net Xarxa Ciutadana, en el projecte de 
pantalles informatives amb contingut social i cultural als comerços del barri.

 Creació de nou format dinàmic de full informatiu, amb notícies breus sobre 
activitats de les comissions i el treball de l’AVV al barri.

Propostes
 Continuar desenvolupant el pla de comunicació de la Comissió.

 Decidir la nova imatge de l'AVV i la seva aplicació a productes (model de
carta, canals en xarxes socials, notes de premsa,...).

 Dissenyar productes més dinàmics, que  permetin donar respostes més 
àgils a les necessitats, demandes i respostes d’informació, davant de 
l’aparició de noves eines comunicatives (que no sempre informatives, en
alguns casos intoxicants i subjectives). Treballar en el disseny d’una 
newsletter, de cartells informatius, que han de portar acompanyada la 
necessitat d’ordenar i ampliar la base de dades. Iniciativa que hem 
d’implementar amb altres comissions de la junta.

 Projecte d’edició de dues revistes anuals per a les Festes de Llefià, per a
la tardor (represa de curs) o per a principi d’any (prèvia Nadal i 
Carnestoltes). Feina de treballar l’autofinançament.
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 Actualització web, amb la informació de les diferents comissions.

 Posicionament àgil i consensuat de l’AVV davant de situacions de ciutat.

Comissió educació

Hem treballat per la millora de l’escola pública al barri i s’ha estat realitzant 
seguiment  de la situació de les places de primària i sobretot de la problemàtica
de places a secundària per assumir la demanda en primera opció de les 
escoles adscrites.

Hem realitzat accions de denúncia i de treball conjunt amb la comunitat 
educativa del barri, per solucionar els problemes amb les calefaccions de les 
escoles del barri, per manca de manteniment i inversions per part de 
l’Ajuntament.

Es va treballar en el projecte, promogut per l’Ajuntament, de definició dels 
Camins escolars, en el que vam aportar la visió de l’accessibilitat de les zones 
del barri. No hem pogut continuar amb aquest projecte i la tasca de ser 
promotors dels camins escolars amb els comerços del barri, per tal que siguin 
punts col·laboradors i els nens i nenes puguin trobar en ells, espais de 
referència o ajuda en el cas que sigui necessari, doncs el nou equip de govern 
de l’Ajuntament no ha prioritzat el desplegament dels camins escolars.

Propostes

 Seguiment del desenvolupament e implantació dels camins escolars al 
barri.

 Aposta per la reutilització d’espais als centres públics del barri (compartir
menjadors, creació instituts-escoles, aprofitar socialment els patis i 
espais de les escoles).

 Ajudar a vertebrar coordinació entre les Ampas del barri i el moviment 
veïnal.

 Conèixer per part de l’Ajuntament quin projecte educatiu de ciutat té vers
la manca de places de secundària.

Comissió d’urbanisme

S’ha treballat en el seguiment del micro urbanisme del barri, en el control dels 
desperfectes als carrers, com voreres trencades, neteja d’embornals, escocells 
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dels arbres, jardineres, pilones trencades, papereres, bancs... per tal d’exigir 
solucions i un seguiment acurat i proactiu en les millores en l’espai públic.  

Primordialment durant el transcurs de l’any 2018, coordinant-se amb altres 
comissions i entitats, s’han focalitzat els esforços en el seguiment del 
tancament i planning de la licitació de les obres de la primera fase de la 
remodelació de l’espai públic de la Plaça Trafalgar. Aquesta primera fase, que 
sufragarà l’Àrea Metropolitana de Barcelona sense que sigui un cost directe pel
municipi, finalment ha estat adjudicada a l’empresa Excavaciones y 
Construcciones Benjumea amb un termini d’execució de 8 mesos a iniciar l’any 
2019 i pressupost 1.200.294,61 €.

Propostes

 Seguiment del micro urbanisme, per exemple, entre d’altres: reclamar 
tapar els sots d’arbres o espais que ocupaven les palmeres que ja no 
estan a la Pl Trafalgar...

 Participació en la fase de seguiment i execució de les obres de la 
reforma de la Pl Trafalgar.

 Continuar treballant per la dignificació i millora de les nostres places (Pl 
Brigades Internacionals, Parc carrer Madrid, remodelació de la Pl 
Azorín). Reclamació de l’execució del pla aprovat de la millora de 
l’enllumenat de l’Av Sant Salvador.

 Pla d’equipaments del barri i reclamació d’espais per a entitats i 
associacions, joves i gent gran.

 Valorar realització de jornada sobre necessitats i el model de neteja del 
barri.

Comissió Gent del barri

Com a comissió no ha tingut un funcionament regular, i s’ha participat a la 
Comissió de Convivència del districte en projectes com:

 La festa els Colors de la Convivència.

 Mostra de Salut.

Propostes

 Participació en la Festa de la Convivència, en l’edició d’enguany, 
promovent valors com per exemple el de la lluita veïnal i treball pel barri.
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 Paper de la gent gran al barri: necessitats, propostes i autoorganització 
del propi col·lectiu de gent gran.

 Treball intergeneracional i de recuperació de memòria històrica, 
juntament amb l’Arxiu Històric de Llefià.

 Treballar projectes de convivència veïnal, civisme, bon veïnatge.

 Treballar per la promoció de l'ocupació al barri, promoció del petit 
comerç.

 Estudi dels desnonaments i la situació dels lloguer i l’accés a l’habitatge 
al barri.

Comissió Sanitat

Com a comissió no ha tingut un funcionament regular, s’ha participat en la 
reactivació i accions de la Comissió de Sanitat del barris de Llefià i La Salut, 
arrel de modificacions de la unitat de pediatria, nova distribució dels metges i 
l’augment de llistes d’espera.

Comissió de Joves

Com a comissió no ha tingut funcionament i no s’ha pogut desenvolupar cap 
tasca de planificació de treball amb els joves i les entitats, per a ajudar que el 
jovent tingui oportunitats de desenvolupament professional i personal al nostre 
barri.

Propostes

 Treballar per veure el barri des d’una perspectiva dels joves i des de les 
entitats que ja hi treballen, per compartir sinergies amb l’AVV i reclamar 
millores que afavoreixin els joves del barri.

 Reclamar un casal de joves, un espai propi on realitzar activitats i 
adaptat a les seves necessitats.

Comissió de Gestió interna

S’ha treballat en les tasques de gestió per al bon funcionament econòmic i 
administratiu de l’AVV.  Com per exemple, la gestió de la presentació i 
justificació de la subvenció municipal, seguiment de tresoreria, pagament de 
consums de la seu social, relacions amb la comunitat de veïns, seguiment 
d’obres al local, entre d’altres.

Hem apostat per anar construint autofinançament e independència econòmica 
de l’entitat, amb les quotes del socis i sòcies, aportacions del banc de 
recursos...
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Propostes

 Campanya de domiciliació dels rebuts de les quotes de socis i sòcies, 
per tal de facilitar el cobrament al dia de les quotes.

 Implantació del nou programari de gestió de socis, que ja està en la seva
recta final. 

 Adaptació de les comunicacions i fitxers de l’AVV, a la nova normativa 
de protecció de dades i comunicacions electròniques, l’anomenat GDPR.

 Treballar en pla d’extensió de socis i sòcies.

Propostes d'acció veïnal, eixos de treball per al 2019

A continuació es presenta una llista oberta d’accions i eixos de treball que es 
presenta a l’Assemblea i que poden servir com a guia, per a que reflexionem 
entre totes i tots, per a intensificar el treball per la millora del barri i la 
transformació de la nostra comunitat. 

Algunes accions i eixos ja s’han estat treballant i altres són nous plantejaments,
propostes d’activitats o opcions de millora:

 El barri i els joves: treballar per veure el barri des d’una perspectiva dels 
joves i des de les entitats que ja hi treballen, per compartir sinergies amb
l’AVV i reclamar millores que afavoreixin els joves del barri.

 Paper de la gent gran al barri: necessitats, propostes i autoorganització 
del propi col·lectiu de gent gran.

 Treballar la convivència veïnal, civisme, bon veïnatge.

 Aprofundir en el treball d’urbanisme i accessibilitat de l’espai públic.

 Pla d’equipaments del barri i reclamació d’espais per a entitats i 
associacions, joves i gent gran.

 Estudi dels desnonaments i la situació dels lloguer i l’accés a l’habitatge 
al barri.

 Promoció de processos de participació ciutadana vinculant.

 Foment de l’economia social i cooperativa des de l’AVV i promoció de 
l'ocupació al barri i del petit comerç.

 Promoure la mobilitat sostenible (transport públic, cooperativa 
SomMobilitat...)
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 Campanyes contra les retallades en Sanitat, contra l’abús 
subministradores elèctriques, per unes pensions dignes, contra les 
cases d’apostes i el perill de la ludopatia al barri.

 Obertura de l’AVV al barri, dinamització i contacte amb els presidents de 
comunitats de veïns i veïnes. Amb un repte, que és el foment de la 
participació dels veïns i veïnes més enllà dels actes festius.

 Continuar teixint e impulsant xarxa activa d’entitats i associacions, per 
enfortir relacions entre les AVV’s del barri de Llefià i generar dinàmiques 
col·laboratives. 

 Promocionar la valorització i el sentiment d’orgull de pertinença al barri.

 Constitució d’una Comissió o grup de treball per a la commemoració dels
60 anys de la fundació de l’Associació de Veïns i Veïnes i acte 
d’inauguració popular de la remodelació de la  Plaça Trafalgar.

Proposta d’eixos a treballar en l’àmbit intern i organitzatiu de l’AVV:

 Pla d'extensió de socis i col·laboradors.

 Dissenyar pla de formació en gestió, alfabetització digital, moviment 
veïnal, per als membres de la Junta i per als socis i sòcies de l’AVV.

 Millores en l’ús de la seu social: augmentar el calendari d’obertura de 
l’AVV, realitzar més activitats, presentacions, actes conjunts d’entitats 
que compartim el mateix espai físic. I tasques de millores en el 
manteniment e infraestructura del local: revisió instal·lacions elèctriques.
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