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50 aniversari del moviment veïnal. 

És un objectiu prioritari que necessita la participació i implicació de totes les juntes de les 

asolaciones que a més del treball diari dels barris, hauran d'estar pendents de les diverses 

activitats que durant el curs es duran a terme i col·laborar en tot el que sigui necessari. Es 

crearà una Comissió del 50 aniversari oberta a qui vulgui participar 

Còmic 

Repartiment del còmic entre socis/es de les associacions (a partir de gener al 2019) 
 Les associacions rebran el còmic ensobrat juntament amb una carta del president / a 

de l'associació i de la FAVS i hauran de posar les etiquetes. Es valorarà la forma del 
repartiment en cada cas. 

Xerrades i repartiment del còmic a instituts i escoles d'adults de Sabadell 
 Estan previstes portar les activitats en 12 instituts; 5 escoles d'adults (els centres ens 

marcaran el calendari) 
 No es descarta que els centres proposen activitats als/a alumnes/as sobre el barri 
 Contingut de l'activitat: petita exposició de fotos, el repartiment del còmic i una 

xerrada per explicar aquesta història. 
 La xerrada a càrrec d'una persona de la UAB acompanyat en cada districte/zona, de 

membres de les Juntes i un membre de donar compte de les associacions ha a la zona, 
animant crear vocalies de joves a les associacions. 

Exposició 
itinerant i catàleg 

L'exposició passarà pels VII districtes en els Centres i Casals Cívics 
 Les associacions donaran un cop de mà per a muntatge i desmuntatge i vigilar en 

horari d'obertura si fos necessari 
 En cada districte i als barris que es considerin, s'organitzaran xerrades sobre la història 

del moviment veïnal. Inicialment estan previstes 15 xerrades en altres tants barris 
però no és un tema tancat. 

 La difusió de l'exposició al districte així i les xerrades que es duguin a terme, anirà a 
càrrec de les associacions de la zona. 

Llibre i DVD 

Recollint la història del moviment veïnal i entrevistes a diverses persones de les 
associacions 
 El repartiment és més selectiu (per a associacions i entitats). Disposarem d'un fons 

per repartir per cada associació quan i als que considerin oportú 

Cine-fòrum 
Cicle de cinema en col·laboració amb Cine-Club Sabadell 
 Cicle de 3 pel·lícules sobre lluites veïnals. Les associacions faran difusió d'aquest cicle 

pels barris.  

Jornades debat 
Temes: mobilitat sanitat; medi ambient. 
 S'anirà informant en la mesura que es concreti més aquesta activitat 

Assemblea 
CONFAVC 

Conjuntament amb les federacions de la Coordinadora del Vallès. S'anirà informant en la 
mesura que es concreti més aquesta activitat 

Acte final 
campanya 

Falta per concretar. En principi un sopar a la Fira 
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Tasques diverses de la FAVS i el moviment veïnal 

Parc del Nord 

Objectiu: 
Seguir pressionant per accelerar la seva construcció i estar alerta de les 
diverses vicissituds: 
 Concurs d'idees i projectes diversos 
 Proposta de font en zona nord del parc 
 Proposta de pipi-can 
 Mesures per impedir els aparcaments al parc 
 Les vials que s'han de construir al parc 
 Activitats que es proposen des de la comissió: milla i mercat, ...... 
 Concurs grafit 

Plataforma 
Residencia 

Objectiu:  
Continuar reivindicant l'equipament amb el contingut que sempre s'ha 
defensat: residència pública i de gestió pública. 
 L'alcalde ha de respondre a la declaració de persona non grata del 

regidor 
 Valoració de la proposta que van fer que la construcció podria anar a 

càrrec dels pressupostos de l'ajuntament (no està gens clar que hagi 
d'assumir el cost un equipament que correspon a la Generalitat) i 
veure com es respecta el calendari que ens van donar 

 Preparar campanyes d'informació/mobilització 

Pisos de 
Torreguitart 

Objectiu:  
Reparació dels blocs sense reparar sense cost per a veïns/es ja que van 
ser un pisos mal construïts tenint a VIMUSA com a promotora i el greuge 
comparatiu que bona part d'aquests blocs s'hagin reparat sense cost per 
als/les veïns/es (alguna cosa qüestionat per l'actual equip de govern sobre 
la base de presumptes il·legalitats de l'anterior Equip). 
 Abordar les reparacions més agents de forma provisional 
 Sol·licitud de subvenció a la Generalitat per abordar les obres 

definitives 
 Sol·licitud a ajuntament de cost que no cobreixi la subvenció de la 

Generalitat. 
 Marcar-estratègies de mobilitzacions per si ells fos necessari (que ho 

serà) 

Pisos Merinals 

Objectiu:  
Construcció de 170 habitatges i enderroc de la afectades per mala 
construcció (aluminosi, ...) i frenar la degradació del barri 
 Reunions a tots els nivells amb les administracions per fixar quina 

postura mantenen (la de la Generalitat ara per ara és que no cal 
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enderrocar-les i construir nous habitatges sinó que n'hi ha prou amb 
reparar -el que és absurd perquè s'han derivat 570 construïdes amb 
els mateixos materials i en el mateix temps, és a dir que la decisió que 
2/3 parts de les construccions tinguin un tractament diferent a la 1/3 
part dels habitatges és arbitrària i política sense base tècnica) 

 Campanya informativa i de mobilització al barri 
 Preparació de possible demanda contenciós-administratiu 

Can Llong 

Objectiu: 
Abordar els diversos equipaments i infraestructures que mancan al barri 
 Institut i escola 
 CAP 
 Estació RENFE 
 Parc de les Aigües 

Xarxes socials 

Objectiu:  
Implementar l'ús de les xarxes socials en les associacions veïnals (web, twiter, 
fcbck,.) 
 Manteniment de la web de l'FAVSabadell 
 Aportació de notícies per les diverses associacions 

Observatori FAVS 

Objectiu:  
Abordar temes de ciutat i donar cobertures a les associacions en el que sigui 
necessari a nivell de reflexió i anàlisi i realitzar proposta al respecte. El primer 
treball plantejat és la realització d'una enquesta 
 Objectiu de l'enquesta: un element que ens ha d'ajudar a conèixer la 

realitat dels barris a partir de les reflexions, estudis i conclusions de les 
pròpies juntes de les associacions veïnals. Es tracta de realitzar un dossier 
amb totes les aportacions que reflectirà la ciutat vista des dels barris. 
L'enquesta, estarà oberta al web de la FAVSabadell per entitats i veïns/es 
que vulguin respondre i fer els comentaris que considerin oportuns 

Protecció de dades 

Objectiu:  
Regularitzar la situació de totes els associacions sobre aquest tema 
 Els que ja estan inscrites, ver si estan actualitzades d'acordar amb la nova 

normativa i els que d'ara estan inscriure-les 

Monitors 

Objectiu:  
Evitar la potencial responsabilitat de les juntes de les associacions i en 
particular els/les presidents / es per irregularitats en els cursos i tallers que es 
duen a terme 
 Informació de la situació en què es troben les associacions a l'hora de 

posar en marxa cursos i tallers amb monitors/es 
 Model de contracte amb monitors/es 
 Posició de la FAVSabadell que s'han transmès a l'ajuntament per evitar la 

responsabilitat de les associacions. 
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Festes majors 

Objectiu:  
Establir un protocol amb l'ajuntament a l'efecte de marcar criteris respecte a 
subvencions i suport directe a les festes majors dels barris (responsabilitat 
civil, infraestructura, etc.). La festa major del barri és una activitat més de les 
associacions, no és ni l'única ni la principal. És un servei que s'ofereix al veïnat 
que de no fer-se, hauria d'assumir l'ajuntament. 
 Després de reunions amb els tècnics, queda pendent (tot i que van 

prometre reunir) reunió amb els polítics per acabar de donar-li contingut i 
concretar el protocol 

Vocalia 
pensionistes 

Objectiu:  
Creació de vocalies de pensionistes en les diferents associacions. 
 Les pensions, com a part imprescindible per garantir més o menys la vida 

de la gent gran, és un tema de prou envergadura com perquè el moviment 
veïnal aposti per crear a cada barri vocalies de pensionistes (com 
existeixen en altres municipis) i coordinar-se per realitzar treballs 
d'informació, conscienciació i mobilització. 

Vocalies de joves 

Objectiu:  
Fomentar el canvi generacional a les associacions mitjançant la creació de 
vocalies de joves 
 Les xerrades que s'impartiran en els instituts de la ciutat amb motiu del 50 

aniversari del moviment veïnal, poden ser útils per animar a la gent jove 
per a crear vocalies de joves a les associacions. 

Vocalia de sanitat 

Objectiu:  
Recuperar les reunions periòdiques per analitzar els problemes i deficiències 
que patim en l'assistència hospitalària i assistència primària 
 Valorar i les reunions amb els UGAP 
 Accions i mobilitzacions a plantejar 

A-Porta 

Antecedents: el projecte de la CONFAVC amb el vistiplau de l'AV de Can Puiggener i la 
FAVS va ser presentat a l'ajuntament que si bé va tenir bona a agafada, després sense 
més explicacions no es va tirar endavant (ens vam assabentar per la premsa) 

Objectiu:  
Insistir en la realització del projecte mitjançant el "construint Sabadell". La 
CONFAVC prepararà l'expedient i FAVSabadell-AV Can Puiggener ho 
presentaríem. El desenvolupament de l'activitat correria a càrrec de la 
CONFAVC 

Coordinadora. 
Moviment Veïnal  

Objectiu:  
Enfortir el moviment veïnal de la comarca i establir llaços entre les diferents 
organitzacions veïnals per abordar els temes que per afinitat territorial tenim 
en comú. En particular els temes que s'aborden 

 Mobilitat 

 És imprescindible un pla de mobilitat dels dos Vallesos i polígons 
industrials 
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 És imprescindible constituir una àrea metropolitana dels Vallesos 

 És imprescindible evitar greuges comparatius amb l'àrea 
metropolitana d Barcelona 

 És imprescindible consultar a la ciutadania sobre sui seva mobilitat en 
transport públic està garantida. 

 Sanitat 
• La incapacitat del Taulí per garantir el servei hospitalari digne dels 

500.000 persones dels municipis als quals dóna servei, obliga a 
construir nous equipament i hospitals per cobrir les necessitats 

• Dotar de recursos suficient a les urgències perquè deixin i ser 
tercermundistes 

• Exigir que la ràtio de llits al Vallès Occidental Est sigui equiparable a la 
ràtio existent a Catalunya 

• Frenera les retallades i recuperar el que han retallat en sanitat 
• Revisió de les deficiències existents en l'assistència primària (manca de 

centres, especialistes, personal sociosanitari, etc.) 
• Serveis de guàrdies de farmàcies en els municipis 
• Urgències als CAP i municipis 

 Aeroport. 

 La coordinadora va forçar al fet que es reprenguessin les reunions de 
la comissió de l'aeroport i és la comissió que plantegen de fet els temes 
a tractar sobre aquest tema estant tant els ajuntament com AENA i la 
Generalitat a la defensiva. 

 A més de temes de seguretat, sorolls, etc. hi ha un tema de fons que té 
a veure amb les respostes que es donin a preguntes del tipus: quina 
utilitat té l'aeroport per al municipi i la comarca? I en tot cas Què està 
aportant? O bé ¿els terrenys podrien ser utilitzats per altres 
equipaments i infraestructures que Sabadell i la comarca necessita 
imperiosament com a hospital, residències públiques, pisos socials, 
etc.? Cal repensar amb rigor tot el referent a l'aeroport de Sabadell 

 Aluminosis. 

 A curt termini instar a l'ajuntament a que doni resposta sobre el que 
es va aprovar en la moció que la FAVSabadell presentar i va ser 
aprovada per unanimitat (ens temem que no han mogut un dit) 

 A mig termini, fomentar una coordinadora a nivell i Catalunya 
juntament amb la CONFAVC per pressionar més eficaçment davant 
les administracions actuïn sobre el tema 

 Donar suport l'excel·lent treball que estan portant a terme 
l'associació veïnal de Badia. 

 Residències públiques 

 És un problema de primer ordre si ens atenem al percentatge de gent 
gran, la escassíssimes residències públiques existents (hi ha municipis 
com Sabadell que no té cap) i les pensions miserables de la majoria de 
jubilats/des entre altres variables que dibuixa un panorama desolador 
per les persones de la tercera edat. Els ajuntaments de la comarca han 
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d'abordar el tema de manera conjunt, valorar la situació i necessitats i 
fa pinya juntament amb la societat civil per exigir els equipaments 
necessaris (residències i centre de dia) en els diferents municipis que 
cobreixin les necessitats i demanda 

 Temes diversos: col·lector, .... 

Policia de barri 

Objectiu:  
Seguir reivindicant la policia de barri com a figura clau per afavorir la 
convivència i frenar el deteriorament en tots els sentits del barri 
 Recordeu que com a moviment veïnal, vam elaborar un document en el 

qual es recull el que entenem ha de ser les funcions de la policia de barri. 
Document que ha quedat al calaix de l'oblit. 

Participació 

Objectiu:  
Seguir insistint que els mecanisme de participació actuals (consells de 
districtes i sectorials), no respon a les necessitats del municipi ni a les 
polítiques progressistes d'empoderament de la ciutadania el que condueix a 
fomentar l'allunyament de la ciutadania dels afers públics. És un tema que com 
FAVSabadell hem instat a un canvi de criteri aportant propostes, però que no 
han estat tingudes en compte. Caldrà seguir insistint 

Plans Integrals 
Barris/Districtes 

Objectiu:  
Sabadell no té un projecte de ciutat que guiï les actuacions que es duen a 
terme. Per aquest motiu les actuacions de l'ajuntament es caracteritzen per 
ser reactiva i sectorials, sense practicant planificació. 
 Des de la FAVSabadell venim insistint a que es realitzin diagnòstics dels 

barris i districtes a partir de Plans Integrals per a detectar les deficiències i 
necessitats, marcar un calendari d'actuació. Una altra vella reivindicació 
que ha quedat al calaix de l'oblit 

Re-
municipalitzacions 

Objectiu:  
Valorar cada un dels serveis, la seva situació actual, les seves deficiències i la 
possibilitat i cost que pot suposar una decisió remunicipalitzadora: cementiri; 
neteja; aigua; ............ 

Assemblea FAVS 
Objectiu:  

Realització de l'assemblea ordinària de la FAVSabadell 

Assemblea de la 
CONFAVC 

Objectiu:  
Organitzar l'assemblea anual de la CONFAVC conjuntament amb la 
Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès: infraestructura; intervencions, 
menjar, repartiment de material, etc. 

Sant Jordi 
Objectiu:  

Tenir presència com a moviment veïnal en aquesta activitat 

MECAL 
Objectiu:  

Tenir presència com FAVS en aquest activitat 
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Esmorzar premsa 

 

Objectiu:  
Mantenir bones relacions amb la premsa i aprofitar la trobada per fer balanç 
del que s'ha fet durant 2017-18 i apunta les prioritats per al 2018-19 

Taula social 

Objectiu:  
La Taula va ser impulsada per la FAVS per creen un punt de enquadrar 
d'entitats, col·lectius i organitzacions socials i persones a títol individual per 
abordar tots els temes socials que consensuadament s'acordés i proposar 
mobilitzacions 
 Malgrat les dificultats, continuar amb la proposta 
 Afegir a al moviment veïnal de la comarca, així com altres col·lectius i 

organitzacions comarcals 
 Centrar el curs a: pensions; sanitat i residències públiques 

Campanyas 

Objectiu: 
Informar a la ciutadania; denunciar a les instancies que correspongui; proposar 
alternatives respecte al tema en qüestió; col·labora amb iniciatives d’altres 
col·lectius; mobilitzar a la ciutadania per fer-ne sentir la seva veu: 
 Postes de la llum-telefonia 
 Racionalització del servei/cost de parking Taulí 
 5000 habitatge de lloguer social 
  

Sabadell, setembre 2018 

Secretariat FAVSabadell 


