
Jornada del moviment veïnal 22 maig 2016 

Sabadell, ciutat de barris 
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Bienvenidos/as a la fiesta de las asociaciones vecinales de Sabadell, una 
ciudad que nada sería sin sus barrios y sin la gente que en ellos vivimos. 

Te presentamos algo que posiblemente conoces porque participas, utili-
zas sus servicios o simplemente sabes del trabajo llevado a cabo por las 
asociaciones vecinales. Un movimiento que agrupa a más de 23.000 per-
sonas en nuestra ciudad que nació en la dictadura franquista defendien-
do los derechos y libertades, que continuó durante la transición para me-
jorar las condiciones de vida de los barrios y que hoy sigue trabajando 
por la mejora los barrios, la ciudad y defender los derechos que como 
ciudadanos/as tenemos (salud, educación, vivienda, trabajo, cultura,….) 

Las asociaciones vecinales abarca un amplio abanico de funciones: per-
manecen en alerta sobre los problemas que existen o puedan surgir en 
los barrios, abordan la prestación de servicios como el de las vocalías de 
enteramiento, o asesoramiento en las cláusulas suelo, etc., las activida-
des culturales y de ocio (semanas culturales, charlas, cursos y talleres de 
diverso contenido, fiestas mayores, rua de carnaval, etc.) 

En el terreno reivindicativo, recordar que faltan equipamientos esencia-
les como las residencias públicas (las que existen son privadas o concer-
tadas), que en barrio de Can Llong carezca de CAP ye Instituto; que los 
recortes han provocado que el Taulí haya cerrado plantas y camas y que 
padezcamos unas urgencias indignas; que las derivaciones de enfermos y 
servicios sanitarios hayan servicio para enriquecer a mutilaciones hacien-
do negocio con nuestra salud; que los recortes estén afectado dramática-
mente a la educación pública, etc. Todo ello, atenta directamente contra 
los derechos que como ciudadanos/as tenemos y esa es, en esencia, la 
razón de ser de las asociaciones vecinales. 

Un trabajo poco mediático, pero imprescindible, llevado cabo por muje-
res y hombres de todas las edades que voluntariamente, dedicando bue-
na parte de su tiempo, se empeñan por lograr unas condiciones de vida 
más dignas para el conjunto de la ciudadanía. Un movimiento vecinal con 
un ADN compuesto por valores como el compromiso, la democracia, la 
igualdad, el respeto a las opiniones de los otros, el diálogo y la moviliza-
ción; la lucha contra el autoritarismo y la marginación; el altruismo y la 
independencia política partidista. 

Te animamos a conocernos mejor, participa en la asociación de tu barrio 
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Benvinguts i benvingudes a la festa de les associacions veïnals de Saba-
dell, una ciutat que res seria sense els seus barris i sense la gent que en 
ells vivim. 

Et presentem allò que possiblement coneixes perquè participes, utilitzes 
els seus serveis o simplement saps del treball dut a terme per les associa-
cions veïnals. Un moviment que agrupa més de 23.000 persones a la nos-
tra ciutat que va néixer amb la dictadura franquista defensant els drets i 
llibertats, que va continuar durant la transició per millorar les condicions 
de vida dels barris i que avui segueix treballant per la millora dels barris, 
la ciutat i defensar els drets que com a ciutadans i ciutadanes tenim 
(salut, educació, habitatge, treball, cultura, ....) 

Les associacions veïnals abasta un ampli ventall de funcions: estan en 
alerta sobre els problemes que existeixen o puguin sorgir en els barris, 
aborden la prestació de serveis com el de les vocalies de enterrament, o 
assessorament en les clàusules sòl, etc., les activitats culturals i d'oci 
(setmanes culturals, xerrades, cursos i tallers de divers contingut, festes 
majors, rua de carnaval, etc.) 

En el terreny reivindicatiu, recordar que falten equipaments essencials 
com les residències públiques (les que hi ha són privades o concertades), 
que en barri de Can Llong no tingui CAP i e Institut; que les retallades han 
provocat que el Taulí hagi tancat plantes i llits i que patim unes urgències 
indignes; que les derivacions de malalts i serveis sanitaris hagin servei per 
enriquir a mutilacions fent negoci amb la nostra salut; que les retallades 
estiguin afectat dramàticament a l'educació pública, etc. Tot això, atemp-
ta directament contra els drets que com a ciutadans / es tenim i aquesta 
és, en essència, la raó de ser de les associacions veïnals. 

Un treball poc mediàtic, però imprescindible, portat terme per dones i 
homes de totes les edats que voluntàriament, dedicant bona part del seu 
temps, per aconseguir unes condicions de vida més dignes per al conjunt 
de la ciutadania. Un moviment veïnal amb un ADN compost per valors 
com el compromís, la democràcia, la igualtat, el respecte a les opinions 
dels altres, el diàleg i la mobilització; la lluita contra l'autoritarisme i la 
marginació; l'altruisme i la independència política partidista. 

T'animem a conèixer-nos millor, participa a l'associació del teu barri 



 

 allers    osicions 
Documentaci  

i 

in ormaci  

Actuacions Ac vitats
 

l di ues 

Programa d’ac vitats de la jornada de les associacions veïnals 

Horari i activitats 

10-11 

3 curses infantils: 

· 12-14 anys. 1400 m. (a les 10) 

· 9-11 anys. 600 m. (a les 10,15) 

· 6-8 anys. 500 m. (a les 10,30) 

Inscri cions: a la mateixa cursa, mitja hora abans y en www.favsabadell.cat 

11-13,30 

Actuacions diverses: (balls, corals,……) 

 allers (sardanes, pachtwort, puntes de coixí, aeròbic, castellers per in-
fants, …….) 

   osicions: Història i lluites als barris (Espronceda, Campoamor, Ca 
n’Oriac); “Les dones i el Moviment Veïnal” maqueta del soterrament del 
FGC a Gràcia,…. 

11-13,30 

In ormaci  de les lluites  ue s'estan duent a terme  (sanitat   blica i 
urgències dignes, educaci    blica, contra les retallades socials,  er la 
residències   bli ues,  er la integraci  i cohesi  social,  el soterra-

ment dels FGC a Gràcia,  el Parc del Nord, construcci  del CAP i l’ins -
tut en Can Llong, ....) 

 

13,30 
  

Cloenda jornada: degustaci  dels “ in os” de les associacions,.... 

vine a  assar un matí agradable l dica i in orma va sobre les ac vitats de les asso-

ciacions veïnals 

 

 

diumenge, 22 maig de 10h  – 14h. Plaça Doctor Robert 


