
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un any d’activitat i lluita, un any de reivindicacions 
Resum de la vida del moviment veïnal a Sabadell durant l’any 2015 

 

Sabadell, gener 2016 



No descobrim res de nou si afirmem que l’activitat que han dut a terme les 
associacions veïnals i la FAVSabadell a la nostra ciutat no pot ser obviat, tant pel seu 
volum com per la diversitat de continguts. No som el centre de res, però creiem que el 
moviment veïnal s’ha convertit, pels seus propis mèrits, en un referent ineludible per a 
qui pretengui conèixer la realitat de l’estructura associativa i el moviment reivindicatiu 
del nostre municipi.  

El que segueix és un resum de les activitats que s’han portat a terme a la nostra ciutat i 
que pot il·lustrar la magnitud a la que ens referim, les fites, i els temes en curs que 
estan pendents i que apunten el camí cap el 2016. 

El dia a dia dels barris i els districtes 

Al llarg de l’any, són múltiples els veïns i les veïnes que s’acosten a les associacions 
veïnals per exposar alguna queixa o algun problema que han detectat al seu barri, o 
bé que l’estan patint directament. Són també múltiples les gestions que les 
associacions veïnals fan per pal·liar, solucionar o denunciar els problemes 
plantejats. Una feina quotidiana i habitual per qualsevol entitat veïnal. 

Les activitats socioculturals, d’oci i solidaries als barris 

Són més de 500 les activitats d’aquestes característiques les que es fan a les 
associacions veïnals als diferents barris, en la que participem milers de veïns i 
veïnes. Des de l’organització de la festa major; les rues de carnestoltes; recollida 
d’aliments i/o de joguines; tallers; cicles de conferencies com el que fa la Universitat 
Popular de Sabadell amb el títol “L’historia va per barris”, etc, etc.  

Reivindicacions 

 Sanitat pública: és una constant del moviment veïnal des de fa anys, fent 
denuncies, manifestacions, concentracions diverses contra les retallades, etc. En 
particular durant el 2015 i després de moltes concentracions, es va aconseguir 
que a l’estiu no es tanques cap ambulatori, contra la previsió de la Generalitat, 
que volia tancar més d’un. 

Aquest any s’ha creat la Coordinadora entre la FAVSabadell i el Comitè 
d’Empresa i la PATT, per la defensa de la sanitat pública i per unes urgències 
dignes, com a reivindicació concreta de la campanya. La lluita contra les 
politiques neoliberals de retallades i per fer negoci amb la nostra salut és de llarg 
recorregut. 

 La residencia púbica: la Plataforma per la Residencia Pública de Sabadell Sud ha 
estat pionera en aquesta reivindicació i ha fet una feina de conscienciació i 
informació a tota la ciutadania, respecte a la inexistència de residencies 
públiques a Sabadell. S’han fet diverses assemblees, mobilitzacions, taules 
rodones amb partits, s’han repartit milers de fulls informatius, s’ha presentat una 
moció al Ple de l’Ajuntament. En definitiva han creat les bases per seguir 
reivindicant aquest equipament. 

 El Parc del Nord: la lluita de la Comissió del Parc del Nord, definitivament ha 
guanyat la batalla a la Generalitat, que juntament amb l’antic equip de govern 



municipal, pretenien deixar unes terres contaminades al parc. Les terres hores 
d’ara s’estan retirant. Falta concretar amb l’Ajuntament un calendari de 
finalització d’obres. 

 Soterrament dels FGC a Gràcia i la finalització de la Plaça d’Espanya: dos temes 
diferents amb el mateix denominador: la incapacitat del govern Bustos per 
defensar les reivindicacions veïnals i la postura absurda de la Generalitat per 
donar una solució amb sentit comú a Gràcia i la supèrbia de Madrid que fa ulls 
clucs a l’emplaçament de l’estació a l’interior de la plaça. 

 Reivindicacions de diferents àmbits: la mobilitat de l’estació RENFE Centre 
(ADIF-RENFE); l’asfalt a diferents carrers de la ciutat; la solució a la zona 
Hermètica; els plans integrals dels barris; i en particular la qüestió de la 
integració i cohesió social (Can Puiggener, La Plana del Pintor, Ca n’Oriac, etc); 
manteniment dels espais i parcs públics; la neteja de la ciutat en general; la 
policia de barri; nou reglament dels Consells de Districte consensuat; fre a les 
externalitzacions dels serveis públics i la remunicipalització continua dels serveis 
externalitzats; etc. 

La participació a plataformes diverses 

Les associacions veïnals i la FAVS estan presents i participen activament a diferents 
plataformes existents a la nostra ciutat, com la “No al Quart Cinturó”, Construcció 
de la Ronda Nord, Plataforma de Sant Julià, etc. 

Convenis de col·laboració subscrits al 2015 

Amb la Universitat Popular de Sabadell, per fer activitats conjuntes; amb la ANC 
en defensa del dret a decidir, etc. 

Participació a organismes de l’administració local 

Com associacions veïnals i com a FAVSabadell, el moviment veïnal està present als 
consells de districte (del qual reivindiquem un canvi en quan a contingut i forma o la 
seva desaparició/substitució per altres òrgans més útils) i altres consells o taules de 
la ciutat impulsades des de l’Ajuntament “Bustos” ( la majoria antics i que per tant 
urgeix un replantejament de tot l’entramat). La nostra ultima incorporació ha estat 
al projecte “Posem llum a Sabadell “, impulsat per l’actual equip de govern per 
aconseguir una auditoria ciutadana. 

Propostes de la FAVS en tràmit i que esperem resposta 

Al juliol del 2015 es va presentar al nou Alcalde un dossier, amb un conjunt de 
temes i reivindicacions pendents i varem exposar la voluntat d’implicar-nos en la 
nova i esperançadora etapa de participació que s’obre al nostre municipi, i també 
varem sol·licitar la incorporació als Consells de la Corporació Sanitaria del Taulí i al 
de VIMUSA, com a portantveu dels veïns. 

 Policia de barri: es va presentar un escrit amb les propostes respecte a les seves 
funcions i que esperem que s’hagin recollit al protocol definitiu sobre la policia 
de barri. 



 Residencia pública: s’ha instat a l’Alcalde a que convoqui una reunió tripartida 
entre la Generalitat/Ajuntament/Plataforma per la Residencia Pública Sabadell 
Sud; després de més d’un mes, encara esperem resposta. 

 Parc del Nord: per resoldre queda que l’administració assumeixi els costos de la 
replantació dels arbres tallats (nosaltres diem que ha de ser la Generalitat la que 
els ha d’assumir); i que es plantegi un calendari realista sobre la finalització 
definitiva del Parc (esperem la resposta de l’Ajuntament des de fa més de dos 
mesos). 

 Participació ciutadana: des de diverses òptiques s’han fet aportacions sobre el 
que entenem per participació i algunes propostes per aplicar als Consells de 
Districte i altres òrgans. Estem a l’espera de veure si s’han tingut en consideració, 
ja que és un tema que ens assembla clau per avançar en una nova forma 
d’entendre i fer política. 

 Plans integrals dels barris: és urgent fer-ho amb la participació ciutadana, són 
necessaris els diagnòstics de la situació dels barris i districtes, cal valorar les 
deficiències en tots els seus àmbits i proposar línies de treball per superar-les.  

 Comissions ad hoc: sense perjudici dels plans integrals citats, aquest model de 
comissió és una proposta que fem per abordar temes concrets que puguin sorgir 
(per exemple i atenen a fets lamentables succeïts recentment, problemes amb 
persones i/o famílies d’ètnia gitana); temes d’incivisme localitzats; cohesió i 
integració social a barris concrets (Can Puiggener, etc.). 

Serveixi aquesta breu panoràmica per avalar que ens reivindiquem com un moviment 
viu, amb experiència i incidència, que coneix la realitat i els problemes dels barris i del 
seus ciutadans, i que per tot això som capaços de realitzar propostes concretes i/o 
engegar vies de solució per abordar-los. Serveixi també per constatar que sense la 
presencia, l’activitat, la pressió i les reivindicacions a tots els àmbits, de les 
associacions i de la FAVSabadell, la situació als barris i a la ciutat en general seria 
significativament diferent. Per això la necessitat del moviment veïnal fort i 
políticament independent que lligat a la Confederació de Federacions d’Associacions 
de Veïnals de Catalunya (CONFAVC), es pugi construir un moviment veïnal fort arreu 
de Catalunya 

Sabadell, gener de 2016 

FAVSabadell 


