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1. Introducció 

La commemoració dels 50 anys de existència del moviment veïnal organitzat en la nostra 
ciutat, es motiu per difondre i explicar el seu paper a l’època de la dictadura franquista i durant 
tot el procés de la transició i la curta i tortuosa historia de la nostra democràcia. 

Un fet que servirà per situar a Sabadell durant el 2018-2019, com a referent del moviment 
associatiu general y del moviment veïnal en particular, per lo qual s'impulsaran activitats i 
iniciatives amb voluntat d'arribar a un gra nom de persones de Tots el barris i sectors socials. 

2. Els continguts (programa d’activitats i propostes) i cronologia 

Any Activitat 

2018 Còmic, exposició de petit format i xerrades 
2018 Llibre sobre l’historia del moviment veïnal a Sabadell 
2018 DVD sobre el moviment veïnal de Sabadell 

2018 Exposició itinerant i catàleg 

3. Còmic, exposició de petit format i xerrades 

Es tracta d’un còmic que pedagògicament i rigor, anirà relatant cronològicament i per 
temàtiques, l’historia del moviment veïnal de Sabadell i les seves vicissituds, lluites, 
reivindicacions i contribucions a la ciutat acabat amb la defensa de la necessitat de que el 
municipi disposi d’un moviment veïnal organitzat i fort per tal de anar recollint les 
reivindicacions mes sentides per els barris i la ciutat 

El còmic a mes de fer-ne un repartiment per els instituts i d’altres centres, se preveu com base 
per fer xerrades en el centres de secundaria i escoles d’adults i allà on pugi interessar. Una 
activitat que incorpora una exposició de petit format (que tindrà el seu origen en l’exposició 
itinerant) que s’aniran passejant pels centres on es facin les xerrades. 

3. El llibre sobre l’historia del moviment veïnal a Sabadell 

El objecte del llibre és la història de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (les 
associacions veïnals i el moviment veïnal). Una historia que ens permetrà conèixer les 
vicissituds de l’evolució política i social de la ciutat des de la dècada del 1960 fins als nostres 
dies des de la perspectiva del moviment veïnal i popular. 

Les primeres associacions de veïns van néixer, com ara de la del populós barri de Ca n’Oriac, 
el 1964 sota l’aixopluc de la legislació franquista que permetia aquesta mena d’organitzacions. 
A finals del any 1971 ja s’havien creat més d’una dotzena i continuaven augmentant. Aquestes 
associacions veïnals, sobretot a la dècada del 1970, es convertiren en portaveus de la protesta 
contra la dictadura i les impulsores de les reivindicacions de caràcter urbanístic, educatiu, 
sanitari, cultural,... als barris. 
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Justament, les contribucions especials per la construcció de la Gran Via propicià la coordinació 
entre les diverses entitats veïnals que s’expandí arran de la vaga general de febrer de 1976. 

No obstant això, la FAVS no va constituir-se fins el 1979, poc després de les primeres eleccions 
municipals democràtiques, però no es legalitzà fins l’any 1978. 

Pla de l’obra 
Una història cronològica del moviment veïnal a Sabadell dividit en els següents capítols: a) 
Orígens i desenvolupament del moviment veïnal (1964-1971); b) L’ascens de l’associacionisme 
veïnal (1971-1979); c) L’estabilització institucional (1979-1990); d) Els anys del reflux (1990-
1999); e) Els reptes del moviment veïnal (1999-2013).. 

4. El DVD 

Recollint tan testimonis orals recollint experiències i aportacions de persones històriques 
llegades al moviment veïnal que també incorporarà documents. El DVD que s’incorporarà en 
el mateix llibre i al catàleg de l’exposició itinerant 

5. L’exposició itinerant pels districtes de la ciutat i catàleg de l’exposició 

Exposició que farà un recorregut mitjançant fotografies, documents i material audiovisual 
sobre l’activitat portades a termes per les diverses associacions veïnals als barris i al municipi. 
Un material recuperat d’una banda de les aportacions que disposen les associacions veïnals y 
la FAVS i d’altre de l’Arxiu Històric. Durant tot l'any, l'exposició anirà recorrent els 7 districtes 
de la ciutat. Un element clau respecte a l’exposició es l’elaboració del catàleg per donar 
testimoni de la seva realització 

Sabadell, novembre 2017 

FAVSabadell 


