
 

 

Nota de premsa de la Coordinadora del Moviment Veïnal del 
Vallés 

Les entitats veïnals (federacions i associacions) dels municipis de Badia, Barberà del 
Vallès, Sabadell, Santa Perpètua i Sant Quirze del Vallès, impulsen la Coordinadora del 
Moviment Veïnal del Vallès, en base a les següents premisses i objectius: 

1. A més dels problemes i deficiències per les quals lluitem amb vista a millorar en les 
condicions de vida dels nostres/as veïns/es, barris i ciutats, hi ha determinats temes 
comuns d'àmbit comarcal als quals cal afrontar-les de forma col·lectiva . 

2. És aquest escenari, venim constatant (i estem farts d'aquest menyspreu) que la veu 
de la ciutadania no tal sol no és tinguda en compte més enllà de trobades formals 
generalment estèrils i les oïdes sordes a les propostes i reivindicacions que exposem, 
sinó que les decisions que adopten les administracions, es fan en taules i fòrums on la 
participació de la societat civil no existeix (plans sociosanitaris, medi ambientals, 
mobilitat, aeroport de Sabadell, ....) 

3. La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès pretén ser un marc on detectar i 
analitzar la problemàtica que patim al territori i elaborar les propostes i reivindicacions 
que com a moviment veïnal considerem necessàries, utilitzant els mecanismes 
d'informació, diàleg, mobilització i campanyes per defensar els nostres drets i 
necessitats. 

4. Si bé la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès, queda conformada per entitats 
del moviment veïnal de la comarca, neix amb la voluntat d'establir relacions amb altres 
moviments socials de la comarca, dedicats a problemàtica concretes en funció de la 
campanya que es tracti. 

5. La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès sense perjudici d'incorporar els 
temes que consideri necessari en funció dels contextos es planteja per abordar els 
problemes referents a sanitat; mobilitat-transport; residències públiques; aeroport de 
Sabadell; amiant; col·lector Sabadell-Barberà; etc.  

Vallés, 20 d’octubre 2016 

Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès 
(Badia, Barberà del Vallès, Sabadell, Santa Perpètua i Sant Quirze del Vallès) 

 


