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0. Introducció
El títol d’aquesta recerca és prou explícit pel que fa a l’objectiu. Vull rescatar,
analitzar i fer valer el paper de les dones en el moviment veïnal de Sabadell,
de les darreries del franquisme al final de la segona dècada de l’actual segle.
Parlo de la història dels barris, però, per damunt de tot, d’una memòria que s’interroga sobre l’espai que han ocupat i ocupen les dones en aquest teixit social.
Com se sap, Sabadell ha crescut, al llarg del temps, gràcies a les persones que
hi han arribat atretes per la feina que hi podien trobar. Primer vingueren de
diverses parts de la mateixa Catalunya, més tard de diferents llocs d’Espanya
–majoritàriament d’Andalusia– i darrerament de diverses parts del món, especialment del Magrib i de l’Amèrica llatina.
En aquest treball anomeno primera immigració la de la segona meitat del segle
XX, que arribà i s’assentà en els nous barris, sovint d’autoconstrucció, en ple
franquisme. I segona immigració, la de les acaballes del segle XX i del segle
actual. Immigració internacional que ha anat a viure majoritàriament en barris
ja existents, els que van construir-se durant la primera immigració. Aquesta última migració arriba, a diferència de la primera, a un país democràtic, malgrat
totes les mancances que hi puguem identificar.
Els suburbis creats els anys 1950 i 1960 com un cinturó que envolta el nucli
central de la ciutat no meresqueren el nom de barris fins al cap de molts anys,
quan els seus veïns i veïnes aconseguiren, a base de moltes reivindicacions i
lluites, canviar les fisonomies d’aquells indrets. Llocs que d’antuvi no tenien les
més elementals condicions de vida: sense llum, sense aigua, sense clavegueram, sense asfalt, sense transport, sense serveis sanitaris, sense escola i més
o menys aïllats del centre.1
En un primer moment el moviment veïnal sorgit en aquests barris fou producte
d’actuacions espontànies. De petits grups de dones i homes que es reunien per
reivindicar coses concretes i molt lligades a les necessitats de la vida quotidiana. Per exemple, per aconseguir que arribés l’aigua corrent, que es posessin
punts de llum o per exigir qualsevol de les moltes urgències que tenia l’indret.
Però, i és important, abans descobrirem dones que intentaren suplir, amb les
seves maneres de fer en el si de la família i del veïnatge, els serveis socials
inexistents.
Les actuacions veïnals amb el temps es convertiren en moviments més organitzats al voltant d’un centre o d’una parròquia. Foren el germen de les posteriors

1
Puig Valls, Angelina: Naixement i creixement
dels barris perifèrics a les ciutats industrials de
Catalunya. Història viva de Torre-romeu, Sabadell, Memòria de doctorat, Universitat Autònoma
de Barcelona, 1989; De Pedro Martínez a Sabadell: l’emigració, una realitat no exclusivament
econòmica. 1920-1975, Tesi doctoral, Universitat
Autònoma de Barcelona, 1990 http://ddd.uab.
cat/record/174485.
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2
La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) és una organització sense
ànim de lucre del moviment veïnal que, segons
el seu web l’any 2021, coordina 461 associacions
veïnals i 23 federacions i que, per mitjà dels seus
projectes, campanyes i serveis, treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes des
dels barris de Catalunya.
3
Alguns dels treballs pioners són: Benaul, Josep
M, “Aproximación al movimiento popular de barrios en Sabadell (1945-1975)”, a Xavier Vinader i
Josep M. Benaul, Sabadell, febrero de 1976: una
semana de huelga general política, inèdit, Sabadell, 1976.

Valls i Cabrera, M. Carme, L’oposició a Sabadell
a partir de la revista “Can Oriach” (1966-1977).
Tesina de Llicenciatura, Universitat Autònoma de
Barcelona, 1983.
Andreu Castells: El franquisme i l’oposició sabadellenca, 1939-1976, Sabadell, informe de l’oposició, volum VI, Edicions Riutort, Sabadell, 1983.
Les recerques més recents recullen i parteixen
d’aquestes obres primeres; són les que segueixo
per l’època franquista perquè han complementat
i ordenat el relat de les anteriors i donen un estat de la qüestió: Martínez i Muntada, Ricard, El
moviment veïnal a l’àrea metropolitana de Barcelona durant el tardofranquisme i la transició:
el cas de Sabadell (1966-1976). Treball de vuit
crèdits, presentat en el Programa de Doctorat de
l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i
Vives de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona,
juny de 1999. Encara més recents són els treballs
del mateix Ricard Martínez, Ivan Bordetes, Anna
Sánchez i Xavier Domènech recollits en el volum
Carme Molinero i Pere Ysas (coords.) Construint
la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició. Barcelona,
Icària. 2010.
Santamaría, Antonio, Història de moviment veïnal de Sabadell. Cinquanta anys de lluita. FAVS.
2019. Obra publicada en la celebració dels 50
anys de la FAVS.
Catàleg de l’exposició Història del moviment veïnal de Sabadell. Sabadell, ciutat de barris, que es
va fer durant el 2019 per celebrar els 50 anys del
moviment veïnal. FAVS
4
Balfour, Sabastián. La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área
metropolitana de Barcelona (1939-1988). Ed. Alfons el Magnànim, València, 1994.
5
Martínez i Muntada, Ricard, “El moviment veïnal
a Sabadell durant el tardofranquisme, 1966-1976:
Todos los barrios unidos para aconseguir sus derechos” (I i II), Arraona, núm.24 i 25, p. 65 i 75,
respectivament.

Agraeixo a les dones que em varen aportar els
seus records i memòria; així ho he fet constar al
principi, però vull reforçar el meu deute amb elles,
perquè sempre que he necessitat un aclariment
o una extensió del que deien en les entrevistes
m’han respost amb molta cordialitat. De fet, a
més de les transcripcions de les entrevistes, disposo de “converses” de missatgeria instantània i
correus electrònics amb algunes d’elles.
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associacions veïnals creades primer en aquests barris obrers i, més endavant,
a imatge d’aquestes primeres, en els barris burgesos del centre de la ciutat.
Posteriorment, les associacions es coordinaren a través de la creació d’una
federació d’associacions veïnals, la FAVS, que després s’uní a la Confederació
de la comarca del Vallès Occidental i aquesta, a la Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya.2
Les lluites del moviment veïnal de la dècada dels 1970 es confongueren o compartiren molt sovint amb les del moviment obrer. Són lluites socials i polítiques.
Hi ha, igualment, un moviment feminista, grups de dones de pobles i barris
que treballen sovint al voltant de les vocalies de dones de les associacions de
veïns.
Però les associacions continuaren treballant també en democràcia i reivindicaren el seu paper complementari al de les administracions, amb un rol de seguiment i exigència davant de l’Ajuntament, de manera que poden, encara ara,
esgrimir en el seu haver moltes conquestes socials que no s’haurien produït
sense la seva lluita. Algunes vegades en pura confrontació amb el consistori
i/o la Generalitat.
La historiografia s’ha cuidat prou de la història del barris de Sabadell durant el
franquisme. En canvi, no hi ha tants estudis pel que fa als temps següents, ja
en democràcia.3 Com he dit, el present treball no serà estrictament una història
dels barris de la ciutat, sinó que em centraré en el paper de les dones en el
moviment veïnal. Parteixo de la hipòtesi que es tracta d’un activisme que es
diferencia del masculí i miraré d’esbrinar-ne les causes i les conseqüències.
Les obres que recullen fets amb presència de dones no sempre arriben a les
mateixes conclusions. Així, Ricard Martínez matisa el paper protagonista i preferent que l’historiador britànic Sebastián Balfour4 atribuí a les dones. Sí que,
en analitzar les publicacions del moviment veïnal de la dècada dels 1960, verifica una evolució, encara que lenta, cap a un paper més actiu de les dones.5 S’ha
d’entendre que la participació ciutadana (homes i dones) va ser menys alta del
que les mobilitzacions que hi hagué podrien fer pensar. Aquesta és una constatació dolguda que fa el mateix Ricard Martínez, tot i que atenua el seu desencís
perquè la lluita del moviment tingué molta incidència en la resta del veïnat.
Em pregunto quina característica tenia aquesta participació femenina. Es diferenciava l’activitat de les dones en les primeres protestes o lluites espontànies de les posteriors, més organitzades per les associacions veïnals? Sabem
que foren poques les dones representades en els òrgans de direcció de les
associacions de veïns. Tanmateix, la seva presència aportà formes diferents
d’organització, de temes de lluita, de manera de fer? Quin paper hi tingueren
les vocalies de la dona? Podem diferenciar entre participació i representació?
Entre activitat i poder?
De les fonts que he fet servir, les fonts orals són les primordials perquè m’interessa conèixer les percepcions de les protagonistes d’aquesta recerca. Aquestes fonts són molt útils, perquè permeten anar més enllà dels fets i poden
donar resposta a qüestions fonamentals quan es tracta de la història de les
dones, amagada, invisible i sovint mal entesa. I, encara més, a les fonts orals
se’ls poden fer moltes preguntes, i retornar-hi.6

Què significava per a les activistes la seva dedicació en relació amb les seves
responsabilitats laborals i familiars? I, aquestes responsabilitats, com influïen
en el seu comportament dins del moviment veïnal? Quins eren els motius del
seu compromís? Com vivien les relacions dins del moviment veïnal majoritàriament masculí? Quina relació mantenien amb les dones no militants dels barris?
Quina percepció tenien i/o tenen elles mateixes de la seva activitat, la diferencien de les dels seus companys? Com analitzen les mateixes activistes les
seves accions i les de les altres dones i, en contraposició, a les actituds dels
seus companys de lluita? Són preguntes que la recerca vol respondre.
I anomenaré totes les dones de les quals he pogut conèixer la participació en
algun fet, en alguna efemèride, encara que no sigui una descoberta. Ho faré
perquè la participació de les dones s’oblida sovint i penso que se n’han de
rescatar tots els noms.
Naturalment, també he fet servir, a part de la bibliografia existent, fonts de
l’Arxiu Històric de Sabadell i de la Federació d’Associacions veïnals de Sabadell (FAVS), a més de la premsa local general i la veïnal.
Val a dir que abans de començar la investigació vaig cercar la possible literatura sobre l’objecte d’aquesta recerca en altres indrets de Catalunya.7
Per poder entendre la història de les dones en el moviment veïnal, cal conèixer
el paper de les dones al llarg d’aquests anys, en el context històric general.
Qüestió que es podria dir de qualsevol objecte d’estudi, però que és imprescindible en el cas de la història de les dones, les quals han vist tan modificades
les condicions de vida en aquest període.8
No pot ser d’una altra manera. No podem comprendre la història del paper de
les dones en el moviment veïnal sense saber si l’estem situant dins la dictadura franquista, dins els anys de la transició cap a la democràcia, en temps
democràtics o en la complexitat dels temps actuals. I és imprescindible seguir
la història del feminisme en el país.
Classificar un període és una qüestió convencional que serveix per ordenar la
història que es vol analitzar i contar. Aquí ordenaré el relat tenint en compte la
situació particular de les dones, de les seves accions, de les seves lluites, de
les seves conquestes. Avenços no solament de les dones, sinó de la societat.
És a dir, faré historia universal per mitjà de la memòria d’un grup de dones que
ens han ofert els seus records.9 No obstant això, no disposo del testimoni d’una
dona per a cada un dels barris de la ciutat. Aquest treball no pot abraçar-ho tot.
Però pretenc que amb el relat que apareix de les entrevistes realitzades s’hi
sentin representades la majoria de les dones del moviment veïnal de la ciutat.

7
Cal ressenyar l’excel·lent tesi doctoral de Fernández Lamela, Eva. Vocalías y grupos de mujeres: el feminismo en los Barrios. El movimiento de
mujeres de base territorial durante la Transición
en el cinturón industrial de Barcelona (19741990). Dirigida per la Verena Stolcke. “La principal aportación de esta tesis al estudio del movimiento formado por las vocalías de mujeres de
las asociaciones vecinales y por las asociaciones
y grupos de mujeres de los barrios de Barcelona y
de su periferia industrial es el análisis sistemático de la experiencia y su consideración como un
movimiento en su conjunto, el formado por los
grupos de mujeres de base territorial. Esta perspectiva permite descubrir las diversas estrategias, alianzas, conflictos y los elementos compartidos con otros movimientos coetáneos. También
nos da la dimensión cuantitativa y cualitativa de
este proceso. Es decir, hace visible la existencia
y relevancia social y política de un feminismo de
base popular radicado en los barrios”. P. 482.

També, Ferré, Meritxell VIII Congrés organitzat
per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, 1960-1980. Transicions i canvis a les
terres de parla catalana (2011), on analitza el
paper de les dones en el moviment veïnal de Tarragona, als anys 1970. També a Plecs d’història
local, núm. 145. Tardofranquisme i la transició.
2012.
8
Aquesta és una raó per la qual també ha estat
útil i convenient entrar en el camp de la sociologia, que ha analitzat i conceptualitzat la participació política i associativa de les dones en
contrast amb la dels homes. Igualment, la teoria
feminista ajuda a fer una anàlisi comprensiva de
la situació. La participació política i associativa
de les dones i els homes a Catalunya. Diferències
i similituds. Robert Liñeira. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2009. Carme Castells, compiladora. Perspectives feministes en teoria política.
Ediciones Paidós Ibérica, S A, Barcelona, 1996

“[...] lo que tenemos delante no es un marco único para tratar sobre mujeres en la historia sino
nuevas preguntas para toda la historia universal”
(Gerda Lerner, 1975, p. 10). M. Engracia Martín
Valdunciel.
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1. Dels inicis del moviment veïnal fins a les
acaballes del franquisme
1.1 Un projecte de recerca
A la tardor del 2019 les responsables del Programa de Drets Civils, Acollida i
Memòria Històrica de l’Ajuntament de Sabadell em demanen un projecte per
estudiar el paper de les dones en el moviment veïnal de la ciutat durant la segona meitat del segle XX i fins avui.
A mitjan 2020, m’encarreguen la recerca, que, seguint el Projecte que vaig
lliurar, tindrà molt en compte, sobretot, les aportacions de dones que tingueren
o tenen ara un paper en el moviment veïnal i que vaig recollir mitjançant entrevistes en profunditat.
Les entrevistes10 les faig a l’hivern del mateix any prenent totes les mesures de
seguretat que la pandèmia del coronavirus ens imposa. Començo la redacció
d’aquesta recerca a l’inici del 2021. Les entrevistades són:
Teresa Llamas Frias,11 la Tere, va néixer el 5 de juny de 1936 (poc abans
d’esclatar la Guerra d’Espanya) a Sierra de Yeguas (Màlaga). Arriba a Sabadell l’any 1961. És una noia de 25 anys. Es casa a la ciutat i té tres
filles que li han donat tres nets. Forma part del grup que el 1973 crea
l’Agrupació de Veïns de Gràcia, de la qual és la presidenta del 1992 al
1998 i des del 2005 fins ara mateix, als seus juvenils 83 anys. Va treballar
a les vocalies de Sanitat i d’Ensenyament. I, fora de l’Agrupació, ha estat
vinculada al llarg de la vida a diverses entitats.
Montserrat Parera Domènech12 va néixer el 22 de desembre de 1943
a Sabadell. Casada, té un fill i una filla, un net i una neta. El matrimoni,
del centre de la ciutat, es va traslladar al cap d’un temps al barri de Covadonga. Ben aviat, com ja era un costum de la parella, busca i treballa
amb l’associació del barri, de la qual va ser presidenta del 2000 al 2010.
Les entrevistes, les grava i filma Guillem Mota,
de l’empresa Filigranes, i les transcriu el filòleg
Jordi Torra.

10

11
Teresa Llamas Frias, entrevista realitzada a Sabadell el 15/12/20, a la plaça del Treball.
12
Montserrat Parera Domènech, entrevista realitzada a Sabadell, al local de l’Associació de Covadonga, el 14/12/20.

Remei Bona i Puigvert, entrevista realitzada a
Sabadell, al seu domicili particular, el dia 3/2/20.
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Remei Bona Puigvert13 va néixer l’any 1945 a Sabadell. Va treballar
d’assistenta social a barris de la perifèria de la ciutat del 1968 al 1976.
El 1964, mentre estudiava, fou enviada, juntament amb dues companyes
més, per aprendre d’experiències més avançades a Brussel·les. Posteriorment exercí deu anys l’advocacia i, a partir de 1987, fou jutgessa. És vídua, té una filla, un net i una neta.

Puri Foncubierta López14 va néixer el 25 de novembre de 1945 a Archena (Múrcia) i als 5 anys arribà a Sabadell amb la família, la qual s’establí
a Ca n’Oriac. És l’any que s’inicia la dècada de més immigració a la ciutat.
Casada, té dos fills i dues netes. Dues vegades presidenta de l’associació
de veïns del barri: del 17 de desembre de 1994 al 27 de gener del 2007 i
del 2018 al gener de 2019. Entremig dels dos períodes de presidència en
fou secretària, del 27 de gener del 2007 al 2 de febrer del 2018. De jove
milità a les JOC i treballà en una empresa tèxtil nou anys. Més tard, treballà en una cooperativa de serveis a domicili per a gent gran i famílies. A
continuació, 20 anys, a Càritas, en un programa de suport materno-infantil. I, des que està jubilada, fa quatre anys, és activista de l’ ONG Ningú
sense Sostre.
Enriqueta Villalba Picó15 nasqué a Sabadell el 3 d’abril de 1947. Vídua,
mare d’un noi i una noia, dues netes i dos nets. Fins ara, ha sigut l’única
presidenta de la FAVS, del 1989 al 2000, abans secretària i presidenta de
l’AV de la Concòrdia. Vinculada amb diverses entitats: el secretariat de
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAV), el Consell de Districte IV, diverses comissions, entre les quals la de Sanitat i
el Consell Escolar de l’escola bressol L’Heura. Ara (2021) és regidora de
l’Ajuntament de Castillazuelo, poble d’Osca, on viu.
Ovidia Sánchez Raquena16 va néixer el 29 de gener de 1948 a Aldea
Quemada (Jaén). Va arribar a Catalunya en un procés d’immigració que
va començar el 1966 per València, però que porta la família a l’abril del
mateix any a Sabadell, al barri de Torre-romeu, quan ella té 18 anys. Va
tenir una bessonada de nen i nena. De nets, dues parelletes. Ben aviat
es vincula amb el Centre Cultural i Cívic de Torre-romeu i avui porta la
secretaria i la vocalia d’Enterraments de l’Associació de veïns del barri.
Elena Bertran Martínez17 nasqué el 19 de novembre de 1953 a Sabadell. Casada amb dos fills i un net, viu al barri de la Creu Alta. Va ser la
presidenta de l’associació de veïns i vocal de la Federació d’Associacions
Veïnals (FAV) del 1992 al 2008. Ha participat en altres entitats, com el
Consell Escolar quan els fills anaven a escola, ha estat membre del comitè
d’empresa de Gas Natural, ha està vinculada al Teatre Sant Vicenç –que
es troba a 4 minuts de casa seva–, i pertany a l’Assemblea Nacional de
Catalunya (ANC).
Eva Torralba Berenguer18 va néixer a Barcelona el 5 de març de 1956.
Arriba a Sabadell el 1974. És l’any en què es constitueix l’Assemblea de
Catalunya de Sabadell (el 27 d’octubre), amb la participació de les associacions de veïns. De jove va ser una activista de l’Associació de Veïns de
Ca n’Oriac. Més endavant tingué dues filles. Ara, divorciada, viu a Cerdanyola del Vallès. Molt compromesa amb les reivindicacions feministes,
organitza activitats de lectura i altres qüestions culturals al voltant quasi
sempre d’aquesta temàtica. Milita a Catalunya en Comú.

14
Puri Foncubierta López, entrevista realitzada el
29/11/2019, al local de la Federació d’Associacions Veïnals (seu de l’AV de la Concòrdia).
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Entrevista realitzada en línia el 23/04/21.

16
Ovidia Sánchez Raquena, entrevista realitzada
a Sabadell l’1/12/2020, al seu domicili de Torre-romeu.

Maria Elena Bertran Martínez, entrevista realitzada a Sabadell l’1/12/2020, al seu domicili de
la Creu Alta.
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Eva Torralba Berenguer, entrevista realitzada el
18/11/2020 a Cerdanyola del Vallès, a la terrassa
del seu domicili.
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Antonia Caubera Zapra19 va néixer el 19 de maig de 1956 a Alacant. Al
1959, amb tres anys, la seva família emigrà cap a Catalunya. En un segon
trasllat, el 1976, una jove de 20 anys arriba a Sabadell. És l’any de moltes
reivindicacions, de manifestacions i de la Vaga General. La Tania, tal com
la coneixen, és vídua i té una filla i dos nets. Avui veïna del barri de Can
Llong, és la presidenta de la Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau, a
part de ser activista del Casal de Cuba i de Catalunya en Comú.
Assumpta Jané Renau20 nasqué a Sabadell el 14 de juliol de 1956. Casada, té dos fills i tres nets. Avui porta la vocalia d’Urbanisme i de la Dona
de la Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau i treballa molt estretament
amb l’Antonia.
Ana Sánchez López21 va néixer el 13 de febrer de 1957 a Castro del
Río (Còrdova), així que el 3 de gener del 1971, quan arribà a Sabadell, al
Poblenou de la Salut, era una adolescent de 14 anys. Filla d’una família
lluitadora antifranquista, duia en els gens el compromís de lluita que comença al centre cultural i, més tard, a la vocalia de Joves. És casada i té
una filla i dos nets. Sindicalista de CCOO, portà la secretaria de la Dona
del Vallès Occidental.
Mercedes Moreno Vargas22 va néixer el 13 de juny de 1959 a Sabadell.
Casada i amb dos fills, viu al barri del Poblenou de la Salut, en el qual
s’ha mogut i lluitat tota la vida conjuntament amb el seu marit. Han estat
vinculats a diverses entitats del barri, molt concretament al grup d’esplai
i al grup de teatre Bambolina, com a també a l’associació de veïns, de la
qual portà la secretaria del 2013 al 2018. Formà part del moviment 15M.
Anna López Muñoz23 va néixer a Sabadell el 5 de desembre de 1963. Viu
a la Creu de Barberà i fa 8 anys, des de 2012, que és la presidenta de l’associació de veïns del barri. Anteriorment havia portat la secretaria i també
n’ha estat vocal. És separada i té un fill. Al marge de l’activisme veïnal,
ha treballat amb Iniciativa per Catalunya, en una campanya electoral com
a independent.

19
Antonia Caubera Zapra, entrevista realitzada a
Sabadell el 14/12/2020, en un plaça del barri de
Can Llong.
20
Assumpta Jané Renau acompanya a l’Antonia
quan fem les dues entrevistes, el 14/12/2020, en
un plaça del barri de Can Llong.
21
Ana Sánchez López, entrevista realitzada el
20/2/20, a casa seva, al barri de Torreguitart.

Mercedes Moreno Vargas, entrevista realització el 17/12/2020, a casa seva, al Poblenou.

22

23
Ana Lopez Muñoz, entrevista realitzada el
29/12/2019 al local de la Federació d’Associacions Veïnals, a la seu de l’Associació d’Activitats
Veïnals de la Concòrdia.
24
Virginia Domínguez Álvarez, entrevista realitzada a Sabadell el 15/12/2020 en el local del
Centre Cívic de Gràcia.
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Virginia Domínguez Álvarez24 nasqué el 22 d’agost de 1971 a Oviedo.
La família arribà a Sabadell, al barri de Can Deu, l’any 1977, quan era una
nena de 6 anys. El 15 de juny d’aquell any hi hagué les primeres eleccions
de la democràcia. Casada i amb dues filles, avui viu al barri de Gràcia.
Començà l’activisme veïnal quan vivia a Can Deu i sobretot a la Comissió
Ecològica que es formà dins la mateixa FAVS. Ha estat vinculada a l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) i és militant de
l’Entesa per Sabadell, en representació de la qual va ser regidora durant
8 anys.

1.2 En el principi foren les dones
El moviment veïnal cerca la millora de la qualitat de vida del veïnat i de la convivència als barris. Les associacions veïnals, la base del moviment, les formen
dones i homes que voluntàriament dediquen el seu temps i esforç a treballar
per la col·lectivitat de manera altruista. Busquen solucions als problemes dels
barris i ciutats, actuen formulant reivindicacions a les demandes dels drets
sobre el benestar i la qualitat de vida, per millorar els barris, per organitzar i
defensar els interessos col·lectius, per fomentar les relacions de veïnatge, per
oferir serveis i per reivindicar els equipaments que els barris necessiten.25
Tanmateix, a Sabadell, abans que naixessin aquestes associacions, unes dones
pioneres practicaren els valors de la solidaritat i l’ajuda mútua amb els quals
aconseguiren objectius que més tard reprengué el moviment veïnal. Aquests
que segueixen són tres exemples, tres actuacions de dones que en aquesta
etapa primerenca juguen aquest paper. (1) L’oferiment del propi habitatge (per
precari que sigui), com a lloc d’acollida, i la cura de les criatures d’altres. (2)
L’activisme de les assistentes socials. (3) La decisió espontània i decidida d’una
dona amb coratge per a la salvaguarda de l’habitatge i del barri.
En el procés de creixement de la ciutat, amb l’assentament a Sabadell de la
primera immigració, no solament es creen els barris perifèrics amb la construcció d’habitatges molt precaris, sinó que es teixeixen les relacions dels seus
habitants per mitjà de xarxes que neixen i els lliguen amb les poblacions d’origen d’on provenen. Són les anomenades migracions en cadena, que permeten i
possibiliten informació i ajuda a les persones que deixen el seus llocs d’origen.
Un cop ja en els nous llocs, es consoliden aquestes xarxes, filades especialment per dones, entre familiars, amistats i veïnatge. I donen lloc a actuacions
individuals que es basen en la solidaritat i l’ajuda mútua.26
“¿Y sabes a donde se albergaban?” pregunta l’Antonia Valle,27 “En casa de
Ramón y en mi casa, era donde iban viniendo la gente del pueblo. Y había una
sala que, de hombres y mujeres, que iban en el suelo durmiendo hasta que ya
se iban acomodando y encontrando alguna cosa.”
“¡Los que habíamos allí!”, exclama la Manuela.28 “Porque luego en un pasillo que teníamos cortado, además de nosotros, otros vecinos que venían del
pueblo. Y pos toos allí. Allí me parece que habíamos por lo menos 14 o 15, o
más, que tenía mi hija gobernándolo.”
“Yo conocía a esta muchacha que era catalana, la Pilar; la madre también
era catalana (las llamábamos, las catalanas). Y no había mucha gente entonces... nos llevábamos muy bien”, afirma l’Encarnación. “Yo, cuando me marchaba a trabajar, me dejaba a los críos y la mujer esta me los cuidaba hasta que
yo volvía.29”
Una segona realitat primerenca és l’activisme i protagonisme de noies assistentes socials. Són dones (no hi ha cap home) que, més enllà d’un paper purament
assistencial, participaren, els donaren suport i fins i tot impulsaren diferents
episodis de lluites i reivindicacions en matèries elementals i fonamentals per
viure i convertir els barris en espais habitables. Arribaren a impulsar algunes
de les primeres associacions veïnals.

25
Recullo l’esperit de les definicions de moviment
veïnals en les pagines web de la Confederació
d’associacions veïnals de Catalunya i en la de la
Federació d’associacions veïnals de Sabadell. https://confavc.cat/ https://favsabadell.cat.
26
Més endavant, les AV ja constituïdes creen una
vocalia amb el nom d’Ajuda Mútua.
27
Antonia Valle, nascuda l’any 1920. Entrevista
realitzada a Torre-romeu, els dies 14-3-85 i 29-586, per a la meva tesi doctoral.
28
Manuela González (la Chamorro), nascuda a
Pedro Martínez el 13-4-12. Entrevista realitzada el
8-6-84 a Torre-romeu. Ídem.

Entrevista a Encarnación Garrido Ruiz, c. de la
Noguera Pallaresa núm., 62. Entrevista realitzada
el 28/11/87. De la meva tesina vol. 2, p. 125. A
propòsit de les relacions de veïnatge entre les
dones de les classes populars, vegeu, Dolor Comas: “El cicle de vida familiar: condició social i
imatges culturals sobre la dona”, dins Més enllà
del silenci: les dones a la història de Catalunya,
a cura de Mary Nash, Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1988.
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L’11 de novembre de 1957 es creà l’Escola d’Assistents Socials del Vallès per
iniciativa de l’Institut Sallarès i Pla, a fi de preparar assistentes per a les ciutats
de Sabadell i Terrassa, eminentment industrials i amb complexos problemes
humans i socials. La Remei situa en l’origen d’aquesta Escola una dona que
creu singular:

Va cursar l’ensenyament primari a Igualada i se
n’anà a estudiar a l’Escola Suïssa de Barcelona,
d’on sortí als 17 anys amb el títol de mestra de
Primera Ensenyança. L’any 1940 va arribar a Sabadell, amb 25 anys, després d’obtenir una plaça
provisional de mestra a l’escola pública de la
Creu Alta. Posteriorment també va exercir com
a mestra a l’Escola Carme Tronchoni i al Col·legi
Sallarès i Pla. Va ser la primera alumna de l’Escola de Formació Social de Sabadell-Terrassa i, en
graduar-se, passà a ser-ne professora. A part de
l’activitat docent, M. Teresa Gavarró es llicencià
en Història i Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va participar activament en el
teixit associatiu de la ciutat, sovint en càrrecs i
associacions relacionades amb la seva professió: Delegada de protecció de menors, present a
la Junta Municipal d’Ensenyament, a l’Associació
per la Lluita contra el càncer, a l’Escola d’Infermeres Epione, a la Creu Roja, a Càritas, consellera a
l’Obra Social de la Caixa de Sabadell; i fou membre i realitzà diverses comunicacions, ponències
i conferències a la Fundació Bosch i Cardellach:
Teresa Vila Arrufat (25 de gener de 1979), A
l’entorn d’uns dietaris familiars (25 d’abril de
1985), Mullers en la indústria (21 de novembre
de 1985) i Recuperació per la ciutat dels terrenys
de l’antiga Casa de la Caritat (30 d’abril de 1986).
Va publicar els estudis: Opcions professionals
femenines a Sabadell, Notes d’història de la
professió d’infermera i Servei Social de Grup. El
1983, l’Ajuntament de Sabadell la nomenà filla
adoptiva de la ciutat i l’any 2006 li dedicà una
plaça. Casada amb l’enginyer Arnau Izard i Llonch
(Sabadell, 1897-1993), fill de Francesc Izard i Bas
i Antonia Llonch i Estany.
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Porcel, Pilar: Vint anys d’assistents socials al
Vallès Occidental, Editorial Bofill, 1980. P. 34, 37,
40 i s.
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“La senyora Izard. No n’has sentit a parlar? Bé, aquesta és la que va muntar
l’escola d’assistents socials a l’època del franquisme puro y duro, eh? I tot
d’associacions de mares i coses d’aquestes. Era una senyora de la burgesia
de Sabadell. Era una de les primeres dones que van conduir cotxes. Quan tu
pujaves a un cotxe que portava et deia: «Moltes gràcies per la confiança que
m’ha fet». [riu]. T’ho imagines? Era un fenómeno! Anaves a casa seva... Jo me’n
recordo que hi havia anat moltes vegades perquè coneixia a tothom i era una
mena de... I tenia set o vuit fills… Bé, casa seva era una bogeria, però era filla
de la burgesia i tenien servei i tenien gent que els ajudava. Busca-la, busca-la,
perquè jo vaig aprendre moltes coses d’aquesta senyora, eh? I si jo vaig anar
a l’estranger la primera vegada va ser perquè ella m’ho va muntar. Vaig anar a
Bèlgica, com ara fan els del Procés. Vaig anar a Bèlgica (el 1964) per veure com
funcionaven les assistents socials de Bèlgica, perquè llavors aquí no n’hi havia,
d’assistents socials. L’escola la va muntar la Izard, i era a sobre del Gremi de
Fabricants de Sabadell. Doncs a la part de dalt hi havia l’escola d’assistents
socials. I et trobaves gent que et deia: «I què fan les assistents socials? A què
es dediquen? Però quina feina feu?» I jo deia: «Hauríem de saber què és el que
fem». [riu] Després ja t’ho vas trobant, però ella va dir: «Vols assabentar-te’n
bé?». I com que jo sabia francès em va dir: «Doncs t’ho muntaré, i tu t’ho apuntes tot i llavors m’ho dones». Sí, sí, era molt avançada, molt avançada, aquesta
senyora. Ella portava els cabells de color blau…[riu]”.
Està parlant de Maria Teresa Gavarró i Castelltort (Igualada, 25 d’agost de
1915 - Sabadell, 16 de juliol de 1986).30 Una dona singular, sí, però no he trobat
cap escrit que li reconegui el paper relacionat amb l’Escola. Jo mateixa acabo
d’escriure que va ser una iniciativa de l’Institut Sallarès i Pla. I prou.
L’Escola, segons ens explica Pilar Porcel31 va voler superar les tradicionals accions de beneficència i paternalisme. Es tractava de treballar amb la persona,
no per a la persona. Anar a les causes de les situacions, a la vegada que tenia
per objectiu preparar assistentes socials amb capacitat d’executar un treball
social de caràcter professional i tècnic. Fins a l’any 1964 n’havien sortit cinc
promocions, de les quals a Sabadell treballaven quinze dones a diferents empreses, cinc a barris, una a Càritas, una a una guarderia i una altra a un centre
sanitari. Una fita important va ser quan el gener de 1968, Càritas de Sabadell
posà assistentes pels barris de la Creu de Barberà, Can Rull, Ca n’Oriac, Torre-romeu i Can Puiggener, les quals, juntament amb les de la Concòrdia i les
Termes, que ja exercien per compte de la constructora VISASA, començaren
un servei d’orientació i ajuda que coordinat entre elles en un autèntic treball
d’equip. Començà un veritable treball comunitari fins que, per raons econòmiques i polítiques, quedaran sense feina.
Segons la Remei, intentaven organitzar els problemes que anaven sorgint, però
”tot era molt improvisat, perquè no hi havia precedents de res.

“Jo vaig estar d’assistent social a dos barris i a un hospital. Els barris van ser
Torre-romeu i Espronceda. L’hospital era el de malalties del tòrax de Terrassa.
Quan van eliminar les assistents socials de barri, quan els que pagaven, que
eren els de Càritas i dels voltants, que dic jo, van dir que estàvem utilitzant les
assistents socials per polititzar la gent i ens van eliminar dels barris, llavors va
ser quan vaig entrar a l’hospital.
”Però en els barris van continuar d’alguna manera, a mi em va substituir una
altra noia, la Cari. Va ser un procés, eh? Perquè van anar eliminant les més
folloneres. I hi van quedar les més bones nenes…, que tenien més relació
amb grups de cristians i de l’església… Llavors hi havia un patriarca d’aquí
a Sabadell, el Forrellad32 de la Unitat Hermètica, que era el que pagava, per
dir-ho d’alguna forma. Era dels que pagava més. I mentre aquest senyor va
estar disposat a anar pagant, les assistentes socials vam fer alguna cosa. I
quan es va acabar vam desaparèixer dels barris, però van continuar tota una
sèrie d’activitats que s’havien començat i que ja no es van deixar. Les noves
assistentes venien a treballar i prou. Es dedicaven més als casos, que dèiem,
no pas a la qüestió col·lectiva. Totes eren catòliques, apostòliques i romanes.
El tipus d’activitats va abaixar de to: per exemple, no es feia tanta formació sexual o coses d’aquestes més així més delicades, perquè abans venien metges,
venien psicòlegs feien xerrades de tota mena i tenien molt d’èxit, eh? Després
vingueren un altre tipus de conferenciants, perquè s’hi posava molt l’Església.
Els jesuïtes del principi, el Borri, l’Andreu i l’Isidre, es van retirar una miqueta
i van agafar el pèndol més els de Càritas. Més contemporitzadors… Però bé,
tothom feia el que podia, eh? Als barris el que fèiem eren dos tipus de treball:
un que era el col·lectiu i l’altre que era l’individual. L’individual era actuar amb
famílies que estiguessin en una situació complicada, perquè no hi havia feina,
perquè el pare no hi era, perquè les criatures estaven malaltes... I els treballs
col·lectius eren de dinamització de l’Associació de Veïns, era el Centre Cultural de Torre-romeu, que tenia una junta que feia com si fos una associació de
veïns. I nosaltres anàvem a les reunions i fèiem les actes. Però era el Centre
Cultural, que aprofitava el paraigua de l’església. On intervenien molt directament els jesuïtes que t’he anomenat”.
La Carme Obradors (Sabadell 1925-1985), assistenta social al barri de Campoamor, on va arribar l’any 1963 des de Càritas, va quedar profundament impressionada pel desgavell urbà i per les precàries condicions de vida dels seus
habitants. Un cop allà, va posar en pràctica el nou projecte de Càritas i va
impulsar, juntament amb mossèn Josep M. Canals, la creació de l’associació de
veïns del barri. Plegats van treballar per tal d’aconseguir millores, com l’obertura d’un dispensari mèdic o l’organització d’activitats per a infants i joves. Carme Obradors també va ser la principal impulsora de la cooperativa d’habitatges
La Vanguarda.33
La Margarida Bedós (Sabadell 1922-1981), una altra d’aquestes pioneres, va
arribar a les Termes en qualitat d’assistenta social de la constructora VISASA.
Preocupada pel futur de les criatures del barri, va començar a organitzar activitats lúdiques a casa seva i també a la plaça de les Termes, amb l’objectiu
d’evitar que vaguessin pels carrers mentre pares i mares treballaven.34

32
Antoni Forrellad i Solà (Sabadell, 18 de juliol de 1912 / 5 de desembre de 1983) fou un enginyer industrial i empresari català, director de
l’Escola Tèxtil i de l’Escola Industrial d’Arts i
Oficis de Sabadell durant la guerra civil espanyola. El 1940 va ser nomenat enginyer municipal de Sabadell, càrrec que ocupà fins al 1953 i
que exercí també a Castellar del Vallès. El 1945
fundà, amb Josep Salvador i Roig, una empresa
de fabricació i bobinatge de motors elèctrics –
Construcciones Eléctricas de Sabadell, SA–, que
el 1967 es va fusionar amb la sueca ASEA i va
esdevenir ASEA-CES, de les quals fou director
fins al 1972. El 1962 fundà la societat Unitat
Hermètica, que amb els anys es convertí en una
de les primeres empreses mundials en la fabricació de compressors hermètics per a frigorífics.
Formà part del consell d’administració d’algunes
de les més importants de Catalunya, com la Fundació Enciclopèdia Catalana, que presidí fins
que es va morir. Va ser conseller i president de
la Caixa d’Estalvis de Sabadell, conseller de Banca Catalana, vicepresident del Banc Industrial de
Catalunya i president del Banc Industrial del Mediterrani. Va ser membre de la Fundació Bosch i
Cardellach, president de l’Associació Catòlica de
Dirigents, vicepresident del Patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, vicepresident
de la Fundació d’El Correo Catalán, membre de la
Fundació Artur Martorell, del Consell Català d’Ensenyament i de Càritas, president del Patronat de
la Gran Enciclopèdia Catalana i del Foment de la
Premsa, soci fundador d’Òmnium Cultural, entre
moltes altres. Per aquest motiu el 1982 va rebre
la Creu de Sant Jordi.

Sabadell Sud: la Creu de Barberà, Campoamor,
Espronceda i les Termes. Col·lecció “Sabadell i
els seus barris”. Edicions Museu d’Història de
Sabadell. 2007.
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34

Ídem.
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“I nosaltres, les assistentes”, segueix la Remei, “vam dinamitzar el que ja
funcionava, és a dir, no vam inventar res, sinó que vam agafar el que més o
menys funcionava i vam dir: «Què hi fa falta, aquí?». Doncs, per exemple, hi
havia el grup de joves… Al grup de joves hi havia cors, hi havia teatre, hi havia
els aprenents, que era tot un grup molt compacte. I hi havia matrimonis que
fèiem classes, i jo m’ho vaig passar molt bé, eh? I llavors, si el grup d’aprenents
volia fer una sortida, no ho sé, als Pirineus perquè allà la gent no anava de
vacances a enlloc, nosaltres ho muntàvem, buscàvem les tendes de campanya,
buscàvem tota la parafernàlia. Fèiem de tot! Carregàvem les coses al cotxe,
anàvem amb els responsables uns dies abans per muntar-ho…, i fèiem el que
calgués.
“El grup de teatre també estava força bé. Venia un de Sabadell a ensenyar-nos-en. I jo, per exemple, vaig conèixer l’Ovidi Montllor que va començar a
cantar a Torre-romeu. Llavors no cantava enlloc, i quan va començar deia: «És
que no ho sé, a mi em farà vergonya i a mi em tiraran trastos». I jo: «No, home,
no, que aquí la gent és diferent». Perquè allò era un refugi. Com que s’havia de
passar el riu…, que era una barrera, perquè més enllà del riu ja era una altra
cosa. Dèiem: «Anem a Sabadell»”.
La Remei, amb el pseudònim de María López, també hi contribuí escrivint a la
revista Can Oriach, a l’estiu de 1971, amb l’article “Todos los Barrios Unidos
para conseguir sus derechos”, i a l’octubre de 1971, criticant durament l’Ajuntament davant dels problemes de mobilitat perquè els autobusos no arribaven
a Torre-romeu.35
Les assistentes impulsaren centres i associacions (Goya, Sant Pau, Espronceda)
i al llarg de la seva trajectòria aniran trencant amb les pràctiques paternalistes
i assumint posicions de denúncia i impuls de l’organització dels habitants dels
barris. M. Carme Valls, també assistenta social a diversos barris durant aquells
anys 1960, relata aquest procés de ràpida constatació de la insuficiència de
l’atenció individual i el pas cap a un treball més col·lectiu amb els veïnat, fins
que l’actitud creixentment reivindicativa de les treballadores socials provoca el
seu acomiadament el 1972. La importància de la seva tasca rau en el paper organitzador i en el fet que “van ajudar a tirar endavant causes que al veïnat dels
barris els haurien estat difícils per problemes de temps i preparació tècnica” .36
35

Antonio Santamaría, p. 117, 96 i 97.

36
M. Carme Valls, op. cit., p. 46; una petita història del servei d’assistents socials i les tasques
que porten a terme, a la primera part de Pilar Porcel: Vint anys d’assistents socials al Vallès Occidental, Editora Pedagògica del Vallès, Terrassa,
1980. També és d’interès la consulta de l’estudi
de Rogeli Duocastella (dir.): Planificación de los
servicios sociales de la ciudad de Sabadell (Barcelona), 1961-1962, inèdit, Sabadell, 1962, que
ofereix tant una visió general de la situació de
la ciutat i els seus barris com del marc en què
es planteja la futura intervenció de les assistents
socials, a més d’incloure propostes per a l’actuació de les institucions públiques i privades. Un
exemple pràctic de la tasca d’una assistent social
a la primera meitat dels anys 1960, en concret a
la zona de Campoamor, a Carmen Obradors: La
integración del suburbio en la comunidad urbana,
Nova Terra, Barcelona, 1966.
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També la Mercedes del Poblenou recorda les dificultats de la gent, el paper de
les assistentes socials i com ella començà el seu compromís al barri a partir
del moviment cristià.
“Bueno, yo creo que desde siempre. Porque a mí siempre me ha motivado el
barrio. Nosotros teníamos una droguería, y entonces toda la gente pasaba por
allí y nos explicaba cosas. A mí eso me movía mucho, porque durante muchísimos años hubo mucha gente que vivía en barracas, que estaban justo enfrente
de... Y esa gente las pasaba canutas, pero canutas. Y recuerdo que mi madre
les dejaba... O sea, que ellos compraban poco a poco, porque no podían. Venían
del pueblo y era horrible. Y entonces ella se lo apuntaba y ellos iban pagando
como podían... Casi todo el mundo pagaba. Poco a poco, pero pagaban. Los que
parecía que más tenían eran los que menos pagaban. Eso es lo que nos pasaba.
Y bueno, a mí eso me removió. Siempre me había removido.

“Tendría yo unos diez años o once años [és nascuda el 1959], cuando vino aquí
una asistente social, que estuvo en casa de mi tío. Allí puso el despacho y fue
ella quien me buscó el instituto, el Pau Vila. Y con ella tuvimos una buena relación: nos llevábamos muy bien. Luego empecé en la comunidad cristiana de
los curas obreros que vinieron aquí, y ahí me removí más todavía. Y luego ya
comenzamos con el Esplai. Lo llevaba Catalina, la asistenta social”.
Cal ressaltar el paper que va jugar el moviment dels esplais que les assistentes
socials van portar també als barris, en oferir en temps de vacances i dies de
festa una alternativa educativa de lleure i cultura a la canalla i jovent, que més
endavant esdevenien elles i ells mateixos els nous monitors i monitores. En uns
barris poblats principalment per famílies de la primera immigració, foren eines
que serviren per acostar-les a la cultura catalana per mitjà del joc i les cançons.
La Mercedes és una protagonista d’aquestes vivències:
“Y partir de ahí a nosotros nos picó la cosa y ya nos hicimos monitores del
Esplai con la Coordinadora de Grups d’Esplai de Sabadell. Ahí empezamos a hacer los cursos de monitores y fue cuando fundamos l’Aula d’Esplai del Vallès.37
Yo tengo el número uno de monitora. Por casualidad, porque fuimos muchos los
que empezamos y dio la casualidad de que soy el monitor con el número uno
del l’Aula d’Esplai. Eso fue en el ochenta u ochenta y uno, porque nosotros ya
estábamos casados cuando empezamos con lo del Aula d’Esplai. Pero desde los
dieciséis que lo llevábamos sin curso de monitor ni nada, porque solo existía en
Barcelona. Allí era donde te sacabas el curso de monitor, y a nosotros no nos
daba tiempo de ir a Barcelona y todo eso y tuvimos que esperar hasta que no
lo hicimos aquí.
“La idea era cambiar el mundo. Esa era nuestra idea. Así que fíjate tú por dónde
iba. Cambiar el mundo, que la gente fuera más social y que todo fuera más justo. Eso era lo que queríamos hacer en el Grup d’Esplai. A veces era una alegría,
y ahora, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta de que la gente que
tuvimos nosotros en el Grup d’Esplai o bien sus hermanos son los que han ido
moviéndose y son los que ahora están en la Asociación de Vecinos”.
I, per últim, dones amb coratge. La Remei sap que eren poques les dones del
barri que es movien, però “hi havia un grup de dones que tenien uns collons
com un toro… Eren unes marujas d’aquestes de cuidado, que feien anar casa
seva així. Aquestes venien a les reunions i quan en tenien prou marxaven.
Quan no els interessava l’ordre del dia ni cap cosa d’aquestes deien: «A ver,
¿aquí qué hay que hacer? Que hay que hacer esto? Esto es una tontería. Yo no
me meto aquí. Esto no, esto sí, esto sí…». I sí que triaven el que volien fer, i si
deien que allò es tirava endavant, allò es tirava endavant. I si feia falta anar a
buscar gent a Barcelona o a Madrid fixa’t tu!, es feia. Per exemple, va haver-hi
una època en què hi va haver molts judicis al TOP, el Tribunal d’Ordre Públic,38
a Madrid, de gent de Torre-romeu. Doncs bé, vam muntar com una mena de
cadena de cotxes que ens deixaven [riu] i acompanyàvem la gent a Madrid, perquè en els judicis no estiguessin sols, perquè era bastant impressionant, eh?
Llavors, al TOP, a Madrid, en aquella època, hi tenies la sensació que entraves
allà i a la millor no en sorties…I llavors la gent es veia amb cor d’anar-hi i no
estaven tan sols. Es feien suport logístic i en això les dones hi influïen molt.

37
L’Aula d’esplai del Vallès és l’escola de formació d’educadors i educadores en el temps lliure
nascuda a finals dels anys 1970 per iniciativa del
Moviment d’Esplai Comarcal (actualment Moviment d’Esplai del Vallès, MEV), amb la finalitat de
disposar d’una eina fonamental per a la formació
de monitors i per garantir la qualitat dels centres
d’educació en el lleure. Inici | Moviment d’esplai
del Vallès (hhtt//mev.cat).
38
El Tribunal d’Ordre Públic va ser un òrgan judicial especial. La seva missió era reprimir la
conducta que sota el franquisme era considerada política i que fins a la creació del TOP havia
estat responsabilitat de la militar. Els delictes
“polítics” més greus com el “terrorisme” van
continuar sent jutjats pels tribunals militars. La
seva seu era el Palau de les Saleses de Madrid.
Va ser creat el desembre de 1963 i suprimit el
gener de 1977.
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Però des de casa seva, eh? Elles venien a les reunions a trossos, si tenien una
estona abans de fer el sopar o abans que fessin falta en altres coses. Primer
era la casa i després, si sobrava temps, el Centre Cultural.
“A part d’aquestes que eren senyores de pelo en pecho, que dic jo, hi havia
les jovenetes. Aquestes venien determinades moltes vegades pel nòvio, que si
era actiu i conscienciat i amb inquietuds, ho transmetia a la nòvia, i llavors la
nòvia venia si venia el nòvio; si no, no, eh? I llavors hi havia les més jovenetes:
aquestes no tenien nòvio encara i no se sabia si se l’anaven a buscar a allà
o no. Però no era res organitzat per elles ni res que funcionés separadament
d’altres coses del Centre Cultural.
“També hi havia personalitats individuals molt marcades, líders en brut, perquè llavors es barrejaven moltes coses de tipus personal, hi havia coses que
s’arrossegaven del poble, els malnoms encara continuaven… Per exemple, a
les manifestacions fantasmes que són de les primeres que es van fer, deien:
«A ver, los de Guadahortuna, aquí; los de Pedro Martínez, allà». Anaven organitzats a les manifestacions. Però les dones per si soles, no. Entre aquestes
personalitats molt marcades hi havia la Maruja. La Maruja, que ara viu a Menorca, era d’aquestes de pelo en pecho, soltera. És a dir, aquesta de casada
hauria sigut un fenòmeno, eh? [riu] Ja ho era, ja ho era…, era molt llançada”.
La Mercedes m’escriu per explicar-me un exemple de dona amb caràcter i coratge, d’aquestes que la Remei en diu de pelo en pecho. Va passar al Poblenou
de la Salut.
“Quan l’alcalde Marcet governava a la ciutat, el capellà de la Salut, el pare
Mossèn Ernest, volia tirar avall unes 50 cases en condicions, per fer una urbanització de rics i de capellans, començant per la casa de la senyora Emiliana,
al carrer de l’església, l’actual carrer de la Bonanova. Aquesta dona va escoltar
soroll i va sortir al carrer. Quan va veure el que passava, va anar corrents cap
als barracons que hi havia al davant de Can Chupa, una botiga de tota la vida
que encara existeix. Als barracons hi estudiaven nens del barri, i la senyora
Emiliana va anar allà dient: «Niños y mujeres coger piedras y palos, que los del
ayuntamiento nos quieren echar». No van trigar a agafar les pedres i pals de
terra, perquè encara no estava asfaltat. Els nens, dones i tothom qui passava
per allà van començar a apedregar la grua. No els van matar de miracle… Quan
van arribar a l’Ajuntament, Josep Maria Marcet, alcalde de Sabadell en aquells
dies, els va preguntar que com havia anat l’enderrocament dels habitatges, i
els treballadors els van explicar què havia passat, també van dir que si els
enviaven una altra vegada allà, no en sortirien amb vida. Al setembre de 1989,
Sabadell va fer un petit homenatge recordant aquestes dones lluitadores del
barri amb una plaça que es diu plaça de les Dones”.39

No he pogut comprovar l’exactitud del fet.
Tanmateix, es tracta d’Emiliana Revelles, que
posteriorment jugà un paper a l’AV. La Mercedes
m’escriu “fue una mujer luchadora que estuvo
bastante tiempo en la AV. También se dedica a
poner inyecciones a la gente cuando no podían
ir al médico al centro, ese escrito me lo ha recordado. La plaza está dedicada a todas las mujeres
que estuvieron ese día”.
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1.3 L’organització col·lectiva i les primeres associacions veïnals
Abans de parlar de com es va organitzant i desenvolupant el moviment veïnal
situem dos fets fonamentals, un derivat de la demografia i l’altre de l’estructu-

ra de la ciutat. Ambdues coses estretament entrellaçades. Sabadell, una ciutat
d’immigració. Sabadell, una ciutat de barris. A la ciutat hi havia arribat i hi
continuaven arribant dones i homes amb la intenció de trobar-hi feina i una
millor vida que la que deixaven als pobles d’origen. A la dècada de 1940 la
immigració ja tingué molta importància i assolí les majors xifres a la segona
meitat del segle. Entre 1950 i 1960 Sabadell passa de quasi 60 mil a més de
105 mil habitants, gràcies a aquesta aportació forana.
Com a conseqüència, la ciutat s’expandeix. Aquest creixement urbà començà
amb l’ocupació de coves i l’autoconstrucció, primer de barraques, més endavant de cases, lluny del centre de la ciutat.40 És el cinturó de Sabadell, format
bàsicament per barris d’autoconstrucció, entre els quals hi ha Ca n’Oriac, la
Creu de Barberà –incorporat al municipi el 31 de maig de 1959–, Torre-romeu,
Can Puiggener i el Poblenou de la Salut. A partir de mitjan anys cinquanta i
1950 i durant els anys 1960, es comencen a construir polígons que defineixen
nous barris, com Arraona-Merinals, Espronceda, les Termes, la Concòrdia o el
Pla de Can Puiggener. Aquests polígons són fruit de promocions d’origen públic
o privat, impulsats per constructores com VIMUSA (municipal), VISASA (impulsada per l’Associació Catòlica de Dirigents), COVIPSA (pel Gremi de Fabricants
de Sabadell) i també l’Instituto Nacional de la Vivienda i l’Obra Sindical del Hogar (OSH). Malgrat l’heterogeneïtat, la manca d’equipaments i la mala qualitat
dels habitatges són característiques comunes de la gran majoria d’aquestes
zones.41 El 1968, les persones que vivien a les zones suburbials ja representaven un 56% del total de la ciutat.
Aquestes circumstàncies i la degradació progressiva del centre de la ciutat és
la primera raó de mobilització i lluita ciutadana per transformar els barris, i ho
feren unint-se i creant associacions o centres culturals.
Durant tots aquests anys es succeeixen el ajuntaments franquistes. El gruix de
l’acció política de l’alcalde Josep M. Marcet (1940-1960) queda marcada per
aquesta perifèria de la ciutat que sorgeix durant el seu mandat. Antoni Llonch,
mantingué, segons Manuel Larrosa,42 durant els quasi cinc anys a l’alcaldia
(1960-1965), una presa de consciència important dels problemes de la ciutat,
centrats en la urbanització, l’habitatge i les escoles. De manera que aquest
autor parla fins i tot d’un intent democratacristià d’actuació. Però foren també
la constatació de la impossibilitat de resoldre’ls. Josep Burrull ( 1965-1976) accedeix al poder municipal quan ja havia començat l’època del “desarrollisme”.
L’administració municipal perd des d’aquest moment tota voluntat de coherència, de racionalitat pels efectes que el creixement econòmic té sobre el marc
urbà, de solucionar i conèixer els problemes en les seves magnituds reals. I es
caracteritza principalment pel suport constant a la lògica de l’especulació del
sòl.
És en aquest marc polític que el moviment veïnal, junt amb la voluntat d’alguns
dirigents cristians i, més endavant, de l’oposició política antifranquista, dibuixa
i transcorre camins per superar la realitat, amb una forta confluència amb el
moviment obrer. Així doncs, veurem el paper de l’Església i els moviments cristians, la influència de l’oposició política i les lluites obreres mentre el moviment
veïnal neix, creix i es desenvolupa fins a consolidar-se en la recerca de la tant
desitjada ciutat democràtica, en la reeixida expressió de Carme Molinero i Pere

40
Puig Valls, Angelina. “La immigració meridional: el cas de Torre-romeu, 1950-1975”, p. 194,
dins Indústria i ciutat. Sabadell, 1800-1980. Fundació Bosch i Cardellach i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994. També hi ha les dues
altres obres citades de 1989 i 1890, on explico la
creació del barri de Torre-romeu, que es pot prendre com a exemple del naixement i creixement
d’altres barris de la ciutat.

Sobre el creixement urbanístic de Sabadell, vegeu Manuel Larrosa i Padró: “La construcció de
l’espai urbà, 1840-1970”, dins Josep M. Benaul,
Jordi Calvet i Esteve Déu (eds.): Indústria i ciutat,
op. cit., p. 223-245.

41

42

Ídem, p. 18 a 23.
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Isàs. Igualment, resseguirem la diferent i imparable participació femenina.
El 1958 es crearen les associacions de veïns de Can Feu i de la Concòrdia; el
1960 les dels Merinals i d’Arraona, i el 1963 les de Torre-romeu i de Ca n’Oriac.

1.4 El paper de l’Església i els moviments cristians
Els primers centres d’organització col·lectiva són les parròquies, que inicialment desenvolupen una tasca de catequesi i proselitisme, però on també es
forgen noies i nois militants de moviments catòlics (JOC, HOAC, ACO), que
aviat assumeixen i teoritzen els problemes de les classes populars. D’aquestes
parròquies i dels centres socials promoguts per Càritas provindran moltes de
les persones que fundaren les primeres associacions de veïns. La JOC s’organitza el 1955 a Torre-romeu i s’estén després a altres barris, fins a comptar el
1957 amb uns 800 noies i nois organitzats a tota la ciutat, els quals centren la
seva activitat en el treball de barris. A finals dels 1950 i sobretot als anys 1960,
es desenvolupa a Sabadell un fort moviment juvenil, on conflueixen catòlics i
joves amb referents ideològics i polítics d’esquerra, que cap a finals de la dècada abocaran la seva experiència al moviment obrer i el moviment de barris.43
L’any que es constituïa l’AV de Ca n’Oriac, la Puri tenia 18 anys i iniciava la
militància dins de la JOC.
“Això va ser l’escola de la meva vida. Vam descobrir com acompanyar, com
descobrir problemes del barri, de la joventut, que no teníem espais on anar.
Llavors organitzàvem nosaltres mateixos les nostres activitats i el nostre compromís amb la societat. Això va ser el meu inici. Bàsicament, organitzàvem
activitats per a nosaltres i també intentàvem descobrir quins problemes tenien
els companys a la fàbrica on treballàvem per donar una miqueta de solució a
aquests temes. Això va ser un bon aprenentatge per a la nostra vida. Vam tenir
la sort de tenir una església on hi havia capellans obrers que ens van donar
tot el que ells sabien i vam treballar molt juntament per fer i donar respostes i
créixer com a persones. Va ser un aprenentatge molt maco.”
Mentre el jovent militava en aquestes organitzacions juvenils, els adults ho
feien a les associacions de veïns que s’anaven creant. Segons la Puri: “en
aquella època jo no participava de l’Associació perquè l’agrupació de veïns la
portava gent més gran que nosaltres i representa que anàvem una miqueta en
paral·lel”.

1.5 La influència de l’oposició política antifranquista

43
Andreu Castells: El franquisme i l’oposició sabadellenca, op. cit. Sobre la JOC, vegeu especialment
p. 27.34-27.35.
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El PSUC participa en el moviment veïnal, juntament amb els cristians, abans
dels anys 1970, mentre que la resta de grups polítics s’hi incorporaran més tard.
L’existència de nuclis del PSUC es coneix d’abans dels anys 1950, amb especial
rellevància dels militants de Sant Oleguer i la Creu de Barberà, que procedien
de la immigració i que inicialment es constituïren com a PCE. Després d’un lent
procés de trencament de l’aïllament, s’anaren identificant amb el PSUC, que

arribarà a ser la principal força política de la ciutat. Segons A. Castells, cap a
finals de 1955 hi havia vint-i-vuit grups del partit formats, amb un total d’uns
tres-cents membres. Vuit d’aquests grups eren a Torre-romeu.44 Tanmateix
aquestes xifres s’han de reduir notablement segons investigacions posteriors
de Xavier Domènech, que ha pogut comprovar que “de hecho el partido [PSUC],
no agrupaba a más de 117 militantes organizados en toda Catalunya, sesenta
de los cuales se concentraban en la provincia de Barcelona, en 1959”.45
L’Antonia Valle va arribar a Sabadell el 1950. De jove havia fundat l’Asociación
de Mujeres Antifascistas i militava a la Joventuts Unificades, en l’òrbita del
Partit Comunista. A Sabadell es retrobà amb la seva antiga militància per mitjà
d’un company de fàbrica que estava relacionat amb una de les primeres cèl·lules del partit comunista que es reorganitzà al Vallès.
“Pues sí!, yo en la fábrica, como yo siempre tenía, yo siempre me he leído el
periódico. Ya una vez ya a mediación de un chico que trabajaba en la fábrica,
que así hablando de que yo era comunista y tal, pues el decía que el conocía en
Barberá a un chico que también era del PC. Y el militaba también, ¡pero claro!,
el no se fiaba todavía de mí ¿sabes? Y yo ya cuando le dije que había estao presa, yo ya me franqueé. Yo, si había algún movimiento pues yo siempre estaba
al tanto, ¿no? Entonces ya pues me dijo: «¿Tú querrías conocer a unos chicos
que son del PC?». Eran de Guadahortuna, que estaban empezando a organizarse, allí en Barberá. ¡Y había muy buena gente! Y entonces a través de mí por
la fábrica... ya vinieron y tuvimos unas reuniones en casa de mi Manuel y ya
desde ahí. Pues había unos cuantos y ya empezamos a organizar. Entonces este
Carmona conoció el PC a través de nosotros... Y entonces yo aquí ya empecé
a conectar con el padre de la Emilia, con un vecino mío... Y sí ya ingresaron
muchos y mujeres y too. Y una que le decían la Lola y su cuñao, que ya no viven
aquí tampoco, viven en Barberá. Y así aquí, pues sí, aquí se organizó casi todo.
Todo Torre-romeu éramos del PC. El PC no, ya el PC de España ya se unificó con
el PSUC. ¡No que se unificó, sino que el PCE y el PSUC eran igual! ¿Sabes? Y ya
pues mira ya nos metimos todos en el PSUC. Y a luchar y a trabajar y a hacer
propaganda y a vender periódicos y ¡en fin!.”
La Mercedes, també aporta testimoni de la lluita política.
“Fue su padre [es refereix al seu sogre] el que empezó todo esto de la asociación de vecinos. Eso sería en el 70 y algo. Aquí el Partido Comunista... Como estábamos fuera de Sabadell46 y se podía vigilar, la gente conocía a toda la gente
del barrio y sabían cuando venía alguien que no era del barrio. Entonces, aquí
en el Centro Cultural había un foco muy grande de las Juventudes Comunistas
de Sabadell. Unos tres o cuatro años antes de que muriera Franco, una noche
se llevó a cabo una redada y se llevaron a diecinueve. Una cantidad de jóvenes
del barrio y de otro barrio, pero sobre todo de aquí.”
L’experiència de l’Eva il·lustra el paper de les organitzacions de l’esquerra del
PSUC que decideixen treballar en els barris obrers. Ella s’instal·la a Ca n’Oriac
a principis dels anys 1970.
“Mira, jo aquella època estava organitzada políticament a les Plataformes,
i aleshores el 1974 em diuen que s’ha d’anar a Sabadell i jo aterro a Sabadell,

44

A. Castells, íd. Fascicle 41, p. 27.42.

45
Xavier Domènech: Clase obrera, antifranquismo
y cambio político, Madrid, La Catarata, 2008, pp.
68-69. I precisa en nota 111, p. 92, “Aunque el
total de militantes computados en 1959 fuese de
265, sólo 117 se encontraban realmente organizados, ver: AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, PSUC, relación de militantes, noviembre
de 1959, caja 55.”

El barri de Poblenou de la Salut, situat entre la
riera de Canyameres i el Cementiri de Sant Nicolau, tot seguint el traçat de la carretera C-155 de
Sabadell a Granollers, és el barri més allunyat i
desconnectat del nucli urbà.
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a Ca n’Oriac. La intenció era vertebrar o intentar fer un moviment de barris de
caire més polític i antifranquista. Tot estava en condicions molt precàries als
barris de l’extraradi de Sabadell. I vam anar cap allà. Una part de la intenció
que teníem era que les dones s’integressin en aquests moviments, que comprenguessin també el que feien els companys, és a dir, els treballadors i el
moviment obrer –que és el vocabulari de l’època– i que la dona també hi intervingués i hi participés. I aquest era una mica l’objectiu.”

1.6 Les lluites obreres i el nou moviment obrer
Les raons de l’atonia de les associacions veïnals fins aquell moment, i segons
Benaul,47 caldria cercar-les sobretot en circumstàncies com l’absència d’un moviment obrer fort fins al 1966 i en la resolució individual de necessitats fonamentals com l’habitatge. Aquesta absència de mobilització l’atribueix, també,
a les incapacitats de les mateixes avantguardes, que no aprofundeixen en les
contradiccions del desenvolupament urbà, sinó que es limiten a teoritzar una
oposició barris-centre que l’autor considera simplista. Tanmateix, reconeix que
aquestes minories desenvolupen una forta activitat als darrers anys 1960, tant
per mobilitzar el veïnat com per conèixer de forma rigorosa la realitat dels
barris. Per això situa a mitjan anys 1960 la posada en marxa del moviment de
barris.

47
Martínez i Muntada, Ricard, El moviment veïnal a l’àrea metropolitana de Barcelona durant el
tardofranquisme i la transició: el cas de Sabadell
(1966-1976), p. 38 i s.

Sebastian Balfour ha estudiat més àmpliament
la conflictivitat del darrer franquisme a Sabadell
i com el model tradicional sabadellenc de relacions socials “paternalistes” entra en crisi als
anys 1960, tant per l’efecte de la crisi del tèxtil
com pel sorgiment d’una nova classe obrera als
sectors del metall i la construcció; també per
l’acció opositora, dins la qual, sense deixar de
reconèixer el pes cabdal del PSUC, subratlla també la forta presència d’organitzacions cristianes.
Igualment, insisteix en el contrast entre Barcelona i Sabadell quant a la possibilitat de creació
d’una cultura comuna de protesta a la ciutat, molt
més factible a Sabadell, gràcies a la més gran
concentració industrial. Op. cit.
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Certament, aquest impuls veïnal no és aliè al sorgiment del nou moviment
obrer, que es produeix a Sabadell el 1966, amb les primeres Comissions Obreres, que es funden a la font de Can Rull, i l’ampli moviment assembleari que
acompanya la preparació de les eleccions sindicals d’aquell any. A finals d’any,
com a la resta de l’Estat, es desferma la repressió contra el moviment obrer,
que s’aguditza els anys següents. Tanmateix, és en aquell moment que es consolida algun tipus d’organització a les empreses que en el futur seran capdavanteres de les lluites del moviment obrer a la ciutat, com, per exemple,
Unidad Hermética i Construcciones Eléctricas de Sabadell (ASEA-CES). Malgrat
les dificultats per superar el marc concret de cada empresa i el fraccionament
viscut, “no obstante, era un fenómeno irreversible en el que habían participado
de una forma u otra muchos trabajadores, que vivían en los suburbios y que
podían transmitir formas de actuación más combativas para la solución de los
problemas urbanos”.48
La total sintonia entre la lluita dels obrers i obreres i el moviment veïnal s’anirà
incrementant i es farà ben evident a la dècada dels 1970. Especialment en els
darrers anys del franquisme, des de finals del 1975 i tot el 1976, quan es materialitza una coincidència plena de les dues lluites encarnades molt sovint pels
mateixos protagonistes. Els homes i les dones que lluiten per la seva feina i
per les millores laborals viuen als barris que protagonitzen l’organització de les
associacions i agrupacions que treballen per anar convertint aquells primers
suburbis en barris dignes. Lluita que confluirà igualment en la lluita antifranquista i recerca de la llibertat.

1.7 Inici, participació i representació en les
associacions veïnals
En Josep M. Benaul49 considera que en aquest període inicial les associacions
existents formen un conjunt amb molt poca coherència, tant per la feblesa de
la pràctica reivindicativa com per les característiques molt desiguals del mateix
desenvolupament urbà. Unes “tenían un carácter reivindicativo”, com les de Ca
n’Oriac i el Poblenou; d’altres “eran puros centros de reunión social y limitada
gestión de las urbanizaciones”, com les de la Concòrdia i Can Feu, i encara n’hi
ha de “controladas por gente vinculada al Movimiento [...] llevaban una vida
desconocida y desvinculada de los intereses del barrio”, com les de Cifuentes i
la Creu de Barberà, que s’havien constituït l’any 1959.
En Ricard Martínez,50 a partir dels butlletins i altres documents de l’Agrupación
de Vecinos de la Urbanización Concordia (AVUC), fundada el 1958, ens aproxima a la realitat d’una de les entitats en les quals Benaul veu una evolució des
d’un origen “paternalista” a posicions més combatives, en un procés comú amb
altres associacions. Aquest barri havia nascut els anys 1950 d’una promoció
de la Caixa d’Estalvis de Sabadell i la constructora VISASA. “En aquesta associació les xifres d’afiliació són notablement elevades. El 1962, “después de la
integración de las viviendas construidas por VISASA en la Agrupación, se han
inscrito hasta este momento 295 socios, que, sumados a los 116 anteriores,
dan un total de 411, quedando, por tanto, 199 familias que todavía no pertenecen a la citada Agrupación”. Martínez adverteix que és important remarcar la
pauta d’un sol soci per llar, probablement extensible al conjunt de les associacions veïnals, i que s’ha de tenir en compte a l’hora d’estimar els percentatges
d’afiliació.51 Amb tota probabilitat aquesta persona per llar era l’home, considerat a l’època el cap de família, cosa que pot ser una de les causes de la menor
afiliació femenina.
El funcionament de l’Associació de Veïns de la Concòrdia als primers 1960 es
concreta en un seguit de vocalies, entre d’altres les d’Urbanisme, Música, Cultura, Esports, Assistència Mútua, Guarderia i Festes. El 1962 l’entitat subscriu
un conveni amb la constructora VISASA, que li traspassa la gestió dels garatges
de la urbanització i també li concedeix una subvenció. El 80% dels ingressos de
l’Associació en aquelles dates provenen dels garatges i compta amb un guarda
jurat assalariat. Tot plegat mostra una entitat amb un perfil centrat en la gestió
de determinats aspectes del barri i amb un cert grau de dependència respecte
a la constructora. La seva activitat, però, també té altres dimensions, com fer
gestions amb l’empresa Autotransportes Martí per millorar el servei d’autobusos, amb Correus per aconseguir bústies, i amb l’Ajuntament per reparar els
desperfectes provocats per les riuades de setembre. També es desenvolupen
activitats culturals. I sobretot hi ha una notable actuació en el terreny assistencial, tot assumint funcions que els poders públics no porten a terme. Aquest
mateix any es posa en marxa una guarderia, i a les alçades de 1965 sabem que
funciona un “Consultorio Médico”, els membres del qual es consideren “una
Sección más dentro de la Agrupación de Vecinos”.52
La participació real del veïnat en les activitats de l’Associació tanmateix no
és alta. Per exemple, a l’Assemblea General del 13 de setembre de 1964 hi

Continuo seguint el treball citat de Ricard Martínez.
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assisteix un 10% dels socis, fet que suscita una crida a una més gran participació, davant les noves tasques que té plantejades l’entitat. Les queixes per
la manca de participació se succeiran en els anys següents. Així, Lluís Solé,
president de l’entitat, referint-se a una altra assemblea el 1965, manifesta la
seva “impresión desoladora ante la poca asistencia, lo que se puede traducir
en desinterés”.53 La constatació de la baixa participació veïnal serà comuna
amb altres associacions veïnals al llarg de tots els anys 1960.
En aquest context històric, Benaul54 considera que fets, com la vaga (boicot)
d’autobusos del 2 de maig de 1964, malgrat el seu èxit, cal entendre’ls dins
d’una “práctica espontaneísta del movimiento popular que se remontaba a las
huelgas de tranvías de Barcelona”, i que “constituye un hecho aislado que no
puede vincularse a ningún tipo de tradición reivindicativa de los barrios, por
más que las minorías avanzadas de centros y asociaciones jugaran un papel
en la convocatoria del boicot”.55 També indica els límits de l’acció de les associacions “reivindicatives” en aquest període, que “se reducía a una actividad
puramente ‘gestionaria’ frente a las autoridades municipales, con muy pocos
resultados palpables y sin poner en cuestión ningún planeamiento municipal;
pero lo más importante es que tales actividades sólo vinculaban a la minoría
avanzada del barrio”.

Ídem. Concordia, n. 6, octubre de 1964, p. 3;
Concordia, n. 11, cit., p. 2-4, p. 37.
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Per la seva banda, Andreu Castells dona més
rellevància a aquesta mobilització, organitzada
per militants del FOC amb suport de gent de la
JOC i l’HOAC, i convocada mitjançant octavetes
on es combinen reivindicacions obreres amb altres de relatives a les condicions dels barris. També hi col·laboren membres del PSUC, però sense
que d’entrada la direcció del partit en tingui coneixement. Cfr. Andreu Castells: El franquisme i
l’oposició sabadellenca, op. cit., p. 28.19-28.21.
Més extensament, a Andreu Castells: “El FOC i la
vaga d’autobusos de Sabadell”, Debat, n. 4, juliol
de 1978, p. 102-107.
55

56

Martínez, Ricard, op. cit, p. 39.

24

L’inici del mandat de l’alcalde Josep Burrull, el 1965, coincideix amb una nova
etapa del desenvolupament urbà, que influirà tant en la política municipal com
en el naixement de lluites de masses als barris. L’etapa es caracteritza per
la urbanització dels espais que resten entre el nucli urbà i els suburbis, que
precisament per la seva ubicació eren altament valorats, en un mecanisme
clàssic d’especulació urbana que afavoreix un boom de la construcció privada,
mentre que la pública és mínima. La política municipal facilita els objectius
dels agents privats, amb l’aprovació de plans parcials que sols preveuen uns
mínims d’infraestructura i serveis, per tal que s’hi pugui construir ràpidament.
La construcció d’equipaments es deixa per a un futur indefinit, amb la pretensió que el veïnat n’assumeixi els costos. Com a resultat del procés, segueix
l’autoconstrucció, es mantenen grans àrees d’habitatge degradat, s’agreugen
les deficiències sanitàries generals i el mateix nucli urbà pateix degradació
en desaparèixer equipaments per fer-hi habitatges. En aquest període, a més,
l’Ajuntament deixa de preocupar-se per conèixer i actuar sobre els dèficits materials i econòmics dels barris, amb una total absència de planificació per superar les mancances velles i noves, i prioritza el suport a l’especulació i la política
de grans obres de prestigi (piscina municipal, Palau d’Esports, camp de futbol,
Gran Via). Tot això unit al fet que els problemes més urgents (feina i habitatge)
només es puguin resoldre individualment; el naixement de l’acció dels sectors
organitzats i el caràcter cada cop més autoritari de l’actuació municipal posarà
les bases per al desplegament del moviment veïnal més enllà de les petites
minories que l’havien iniciat.56

1.8 Participació versus representació: el paper de les
dones
En paraules de Ricard Martínez, tot aquest període és la història de la conquesta progressiva d’espais per part de les dones, així com la transformació de
valors que l’acompanya. Tanmateix, qüestiona les opinions de Sebastian Balfour, que suggereix una repartició de tasques: mentre els homes es dedicaven a
l’activisme a les fàbriques, les dones es dedicaven al moviment veïnal. Encara
abona menys la idea de la naturalesa matriarcal de gran part de la protesta veïnal, perquè en realitat el paper dels homes en els moviment veïnal és notable.
De fet, ens diu, el paper de les dones “és un procés lent i difícil, fruit d’un llarg
esforç, que encara no està completat a la segona meitat dels setanta, tot i que
llavors sí que és constatable el paper capdavanter de les dones en les accions
més destacades”.57
El 1965, a la llista adjunta a la modificació d’Estatuts de l’Associació de Veïns
de la Concòrdia, hi consten 472 socis, dels quals 434 són homes i 38 dones. Pel
que fa a la Junta de l’entitat, no és fins al 1969 que hi tenen accés les primeres
dones: dues sobre un total de tretze persones. Són Milagros Villafañe Antón i
Carmen Juan Saura que assumeixen les responsabilitats de secretària i vicesecretària. En Ricard Martínez considera que, si bé són vocalies fonamentals per
al funcionament de l’associació, no deixen d’estar culturalment associades a
tasques tradicionalment femenines.
El barri de la Concòrdia,58 un informe sobre els barris de Sabadell, publicat a
Can Oriach el maig de 1968, indica que té 680 habitatges i que hi viuen un total
de 2.700 persones, de les quals un 40% són persones immigrants. A Ca n’Oriac,
l’associació del barri, fundada el 1964, dos anys després, hi consten tres dones
i 127 homes. Exactament un 2,3% del total de socis són dones. Recordem, tanmateix, el fet del soci per família. Sigui, com sigui, a la Junta d’aquesta entitat,
malgrat el seu caràcter reivindicatiu, no hi entra cap dona fins al 1971.
Pel que fa a l’associació del barri dels Merinals, que existeix des del 195859 i
que a l’hora de fundar l’entitat es presentà al Govern Civil amb un escrit amb
les signatures de vint persones que avalen la seva constitució, quatre pertanyen a dones. No obstant això, la Junta, constituïda l’any següent, és de set
membres, tots homes. Les dones no entraran a l’òrgan directiu de l’entitat fins
al 1973, precisament en el moment en què arrenquen amb força les mobilitzacions al barri amb les lluites dels polígons de l’Obra Sindical del Hogar (OSH).
En Ricard Martínez sospita que la presència d’un nombre relativament elevat
de dones en el grup promotor podria respondre a la voluntat d’oferir un perfil
suposadament més acceptable a ulls de les autoritats. Pel que fa al nombre de
persones associades, la pauta és similar a la de les altres associacions: el 1965
hi ha deu dones sobre un total de 292 socis, és a dir, un 3,42%.
L’historiador analitza també els textos escrits de les associacions que directament o indirectament fan referència a la participació de les dones, i hi veu
una notable evolució de plantejaments al llarg dels anys 1960, que continuarà
i s’aprofundirà en els anys 1970. Per exemple, la reivindicació de guarderies
als barris es formula a partir de la situació de les dones obreres. A poc a poc,
la situació de les dones va guanyant espai en les preocupacions i l’acció del
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moviment veïnal. El 1961 el primer número del Butlletí de la Concòrdia ensenya
les activitats infantils organitzades per l’AV en l’anomenat “hogar”, que té com
a objectiu ”inculcar en las niñas unas ideas primarias sobre labores y trabajos
manuales”. A finals de 1962, s’inicia una “Página femenina”, que inclou “trucos inteligentes”, consells de cuina i “pequeños secretos”. Encara que a les
alçades de 1965 les “Páginas femeninas” segueixen oferint continguts similars
–principalment receptes de cuina–, alguna cosa comença a canviar: en un número del mateix any trobem un article dirigit expressament a les mestresses de
casa “Sería ideal que todas las amas de casa y las que no lo son todavía, les interesaran estos proyectos: este ha sido el propósito de unas mujeres estupendas que una tarde se dieron un poco de prisa en terminar sus quehaceres para
pensar en las demás”. Tanmateix, serà aquesta “Sección de Amas de Casa” la
que cap al 1969 prendrà la iniciativa de reivindicar un semàfor a l’avinguda de
la Concòrdia, una lluita rellevant del barri en els anys següents. La presència i
el protagonisme de les dones avança de manera lenta però significativa.60
D’igual manera, des de la revista Can Oriach s’interpel·la les dones: “es necesario que la mujer colabore no sólo en la revista para temas ‘femeninos’, excluida así del barrio, sino que ‘ella’, no se quede únicamente en su casa, que se
informe, opine de los problemas que la afectan como madre, esposa y persona
que vive en ‘Can Oriach”.61 La planificació familiar serà el tema central d’un
número de finals de 1968, suggerit a partir d’una reunió de “varios matrimonios
y algunos solteros”.62
Les paraules de la Puri, ens deixen entreveure alguna de les causes de la menor
participació femenina. Ella mateixa, quan es va casar, va deixar l’activitat que
havia tingut al barri, sobretot des de la JOC. Tot i amb això, des de casa mantingué el compromís, junt amb el seu company, lluitador d’esquerra.
“Jo he sigut una persona que sempre he anat fent. És veritat que al principi
hi havia moltes dificultats. Me’n recordo que a casa meva, quan ja estàvem casats, es feien reunions que eren clandestines. No pas perquè fossin dolentes,
sinó perquè no es podien fer. I me’n recordo que hi venia un capellà i que al barri hi havia un vigilant que quan passava picava amb un pal. I nosaltres dèiem:
«Compte, que passa el vigilant». Amb això vull dir que era una època en què
havies de vigilar molt el que feies, però s’anaven fent coses. Després vam tenir
més llibertat per fer el que volíem i al carrer. Quan les criatures cresqueren vaig
tornar a la militància activa en l’AV.”
60
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Ja a la dècada dels 1970, dues dones entren a la Junta de l’Associació de Veïns
de Ca n’Oriac, per primer cop, el 1971; i a la d’Espronceda, se n’hi incorpora
una a principis de 1972. La Junta d’Arrahona-Merinals continua exclusivament
formada per homes. A la de la Concòrdia, el 1970 la xifra de dones a la Junta
continua essent de dues, per bé que el percentatge s’incrementa respecte a
l’etapa anterior, ja que el total de membres de l’òrgan directiu és ara d’onze,
enlloc de tretze. Vicenta González és la secretària de l’entitat i Dolores Calvo
la vocal d’Hogar. Al Centre Cultural Torre-romeu, de les cinc persones elegides
a la Junta renovada parcialment el 1970, una és una dona; no tenim dades de
la composició anterior de l’òrgan, ni tampoc de la resta dels seus membres en
aquesta època.63

La Tere és de la Junta de l’Agrupació Gràcia des del 1973. Havia arribat a Sabadell amb vint-i-cinc anys.
“Mira, precisament l’any passat, no hi havia anat mai més [al poble d’origen]; ja fa 59 anys que soc aquí i, fins l’any passat, no vam anar-hi amb tota la
família. Per Nadal, la meva neta deia: «Per què no anem a conèixer els teus orígens?». I em feia gràcia. I per Nadal vam anar totes a Sierra de Yegua (Màlaga).
Jo en tinc molts bons records, jo hi he viscut molt bé, el que passa és que tenia
una germana que es va venir a Mataró i nosaltres quedàvem quatre noies solteres. Nosaltres teníem una botiga, allà al poble, i vivíem bé, però amb molts
apuros, perquè allà..., bueno. I la meva germana deia: «Si vinguéssiu treballant
quatre dones, viuríeu encantades de la vida». I aleshores vam venir aquí. Però
nosaltres no vam passar gana, vivíem bé. Aleshores vam vendre la casa i vam
venir a Ca n’Oriac.”
El seu activisme va ser més tardà, quan, de casada, va anar a viure al barri de
Gràcia, on vivia el seu marit. Van tenir tres filles, el 1967, el 1968 i el 1972.
Aquest darrer any van estrenar militància veïnal.
“Jo els primers anys de casada... El meu home sempre ha sigut molt polític,
sempre sortia... Cada nit tenia reunions, i jo em tenia que quedar a casa. I li
vaig dir: «Bueno, ja estic tipa. Les nenes no ploren ni res...». Vivia amb la meva
sogra; les deixàvem dormint i m’anava de reunions de nit. Sempre m’anava de
nit de reunió, m’anava i feia la reunió. I el meu home, com estava d’acord..., ho
fèiem”.
Fins que la parella i un grup crea l’Associació del barri de Gràcia. La Tere ho
aclareix.
“En realitat, es diu Agrupació de Veïns, perquè, quan vam enviar els papers
a Barcelona, al Govern Civil, van dir que una associació era una cosa política.
Llavors a l’hora de fer els papers van posar «Agrupació de Veïns», i després vam
dir, doncs si ens hem de dir així, no ho canviem. Totes es diuen «associació»,
però nosaltres som «Agrupació de Veïns». Això va ser el 1973; nosaltres vam
començar el 72, però els papers i tot això va ser al 73. Llavors nosaltres vam començar amb el problema quan s’havia d’asfaltar els carrers, que el barri estava
fet..., tot era fang a tot arreu i va sorgir l’Agrupació per això, per reivindicar que
volíem que ens arreglessin els carrers. I llavors el meu home va ser el primer
president, i jo era de la Junta.
“Mira, quan vam entrar a l’Agrupació, això era el Camp del Mercantil, el camp
de futbol. Que això era de les primeres reivindicacions que vam fer: fer la plaça
del Treball. Que la plaça del Treball ja sortia en els estatuts, que estava com
a «Plaza del Trabajo» des del 1900, estava ja anomenada així, i nosaltres la
volíem, i ens va costar molt, moltes passes, moltes coses, aconseguir la plaça
del Treball. Vam començar a reivindicar-la i ens van deixar un trosset allà i un
trosset allà. Llavors estava vallada perquè era un camp de futbol, estava vallada, i un diumenge vam convocar els veïns, i vam pintar tota la valla: «Volem
més places públiques, volem més biblioteques..., tota la plaça». I a la nit vam
rebre..., el meu marit era president, vam rebre una nota del Govern Civil que si
no ho tapàvem tot venien i se l’emportaven a presó. Ell ja havia estat a la presó
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abans. I l’endemà un altre noi que era pintor, que treballava a una fàbrica, amb
una màquina fumigadora de pintura blanca, van tindre que pintar tota la façana
de la plaça del Treball, tapant totes les pintures.”
L’Ana Sánchez va iniciar el seu activisme a CCOO i al barri del Poblenou, quasi
simultàniament, justament al principi de la dècada dels 1970.
“Bueno, yo empecé a trabajar primero en Comisiones, que fue lo que me
llevó –Comisiones y el partido, el PSUC– a integrarme en la lucha del barrio.
Ahí había una asociación de vecinos. Era un barrio muy especial, un barrio
lejano de Sabadell, que no tenía servicios, que tenía muchos problemas como
la inmensa mayoría de barrios: no había alcantarillado, no había alumbrado…,
las instalaciones eléctricas continuamente se iban, nos quedábamos sin luz…
Era un barrio con muchas necesidades. A partir de eso se fundó la Asociación
de Vecinos de Pueblo Nuevo. Y se empezó a trabajar.
“La Asociación de Vecinos había empezado a trabajar mucho antes de que
yo me incorporara. Yo me incorporé a la Asociación de Vecinos con unos 15-16
años (1972-73), y el trabajo que hacíamos era luchar por conseguir exactamente la mejora del barrio. En la Asociación de Vecinos había la parte joven y yo
entonces me ocupé de la responsabilidad de la Vocalía de Juventud. Teníamos
fundado un Centro Cultural –así le llamábamos nosotros– donde hacíamos múltiples actividades para los jóvenes: desde salidas a museos, excursiones en la
montaña, bailes (que los hacíamos en el propio centro), charlas, cinefórum, discofórum… Teníamos mucha actividad política y vecinal. Había un número muy
importante de jóvenes, y a través de ahí se fueron organizando políticamente
en el barrio.
“Pero mujeres había pocas. Yo siempre he sido un poco la excepción en la
mayoría de los sitios. En la Asociación de Vecinos de Pueblo Nuevo, había una
compañera muy curranta, una tía muy maja, que es Rosa Sierra, que hacía un
trabajo… Bueno, ella estaba dando el callo siempre en la Asociación de Vecinos hasta muchos años después. Pero era la única mujer. En el Centro Cívico sí
que había más mujeres porqué había juventud. Es lo que pasa: los chicos y las
chicas y las chicas y los chicos…, hasta que se hicieron parejas. Pero realmente, la que tenía más libertad para moverse era yo. Mi padre luchó en la guerra,
estuvo en un campo de concentración, en un batallón de trabajadores, etcétera,
etcétera. Era un hombre muy abierto, raro para su edad y para el entorno en el
que él se había criado. Entonces yo tenía bastante libertad para ir y venir. Es
más, cuando él veía que yo hacía temas políticos, él se sentía muy orgulloso,
porqué, además, él había sido militante comunista en la clandestinidad. En el
año en que yo nací, en el 57, él era militante del Partido Comunista. Entonces
yo era la que más implicada estaba en la organización de las cosas que se hacían. Había una actividad que solíamos hacerla cinco, seis, siete veces al año.
Eran las semanas: la semana de la juventud, la semana de la mujer, la semana
del deporte, la semana… Lo que hacíamos era recorrer el barrio, pero sobre
todo recorríamos las tiendas, las marcas comerciales, para recoger cosas para
que la gente participara y se hiciera una especie de regalo para la gente que
trabajaba y participaba. Se hizo durante muchos años, y la verdad es que fue
algo muy bueno.
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“De ahí salimos muchas veces en manifestaciones hasta el centro, salimos muchas veces en manifestación por el propio barrio, cuando teníamos problemas.
Por ejemplo, si se iba la luz, no podíamos ir a Sabadell, pero sí por el barrio y
ya se enteraban de que salíamos y nos manifestábamos.
“Había una actividad muy fuerte en la Asociación de Vecinos y en el Centro
Cultural. También se montaban, por supuesto, las fiestas mayores. Era un barrio
pequeño, pero muy participativo en todo en lo que se hacía en el barrio.
“No éramos demasiados, dos mujeres nada más, y hacíamos todo lo que podíamos. Desde las reivindicaciones delante del Ayuntamiento hasta apoyar
cualquier causa justa: que si había huelgas, que si había… El barrio era muy
solidario, se movía cuando había algo que movía las conciencias, y todo eso
lo teníamos que organizar. Hicimos bastantes cosas sobre la dona, lo que pasa
que también es verdad que era un barrio de inmigración, la mujer trabajaba
mucho, era gente con más edad, con una mentalidad más de los años 50-60 y
era difícil sacarlas de casa, muy difícil. Para colmo, como en Pueblo Nuevo se
había dado una redada política y se había detenido a 16 jóvenes –entre ellos
una chica de Pueblo Nuevo y otra de Sabadell–, pues había gente que miraba
con miedo. Aunque cuando se trataba de solidaridad ahí estaban, ¿eh? Pero la
gente estaba con miedo, por supuesto. Claro, habían visto cómo se llevaban a
la gente… Fueron dos redadas. Una fue el 30 de septiembre del 72 y salieron
el 22 de diciembre del 72. Y el 22 de diciembre del 73 volvieron, montaron una
redada escandalosa, venían fuerzas de todos sitios. Hacía dos o tres días del
atentado de Carrero Blanco,64 y no sé quién… El chivato parece que fue el que
había robado en algún sitio una pistola y acusó a los jóvenes comunistas de
Pueblo Nuevo de que tenían armas, de que teníamos armas. Entonces fue algo
terrible: destrozaron las casas, los torturaron en comisaría. Al final, por supuesto no había nada, y además nuestra ideología no era esa ni de lejos. Entonces
sólo estuvieron 19 días y salieron sin nada. De la primera sí que hubo un juicio
en el TOP. Los condenaron a dos años, pero vino la amnistía y, por tanto, al final
no tuvieron que cumplirlos. Estuvieron tres meses la primera vez y 19 días la
segunda. Pero eso, sobre todo a la gente mayor, dio mucho miedo. Y entonces
les costaba participar en las cosas más normales, en el trantrán de cada día.
Por supuesto, si organizamos fiestas o montábamos la sardinada, la no sé qué,
la butifarrada, a esto sí que venía la gente y lo aprovechábamos para dar una
pequeña charla, explicar las cosas que nos parecía en cada momento que eran
las importantes, y por supuesto, también hablábamos del tema de la mujer.
En la Fiesta Mayor, siempre se hacía algo de cara a las mujeres, algún tema de
los que preocupaban: que si las bajas, que si los despidos, que si te cortan la
luz, que si no tienes agua… También ayudábamos un poco al desarrollo de la
mujer en todos los aspectos. Y cuando preparábamos la Fiesta Mayor, sí que
teníamos más mujeres y más hombres trabajando, pero cuando se acababa la
Fiesta Mayor se acababa, seguíamos los de siempre”.
Sigui com sigui s’estenen les accions protagonitzades per dones sovint acompanyades de les criatures en demanda de solucions per als barris. El 1970 les
manifestacions després de la mort d’un nen a la bassa de la Plana del Pintor
tenen una molt alta presència femenina.
64
Atemptat perpetrat per l’organització Euskadi
Ta Askatasuna (ETA), el 20 de desembre de 1973.
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El mateix any les dones d’un bloc d’Espronceda reaccionen de manera enèrgica
i impedeixen que un funcionari del sindicat vertical s’apropiï d’una plaça d’aparcament del bloc. O, el fet que la primera manifestació, la de la Concòrdia, l’11 de
maig de 1974, va ser protagonitzada per un grup de 60 dones i 50 nens i nenes
que tallaren el trànsit per reclamar un semàfor.65 També les dones –amb les criatures– van protagonitzar la segona manifestació, que va tenir lloc el mateix any,
el 1974, que fou una protesta pel retard en l’obertura de les escoles del Pla d’Urgència. De la mateixa manera passà en els conflictes a la Residència Albada,
arran de l’acomiadament de l’assistenta social, el coordinador i els educadors
de nens amb problemes de conducta, que van provocar una gran malestar i una
resposta ciutadana. Antonio Santamaría, quan explica el Judici de la Residència
Albada de 1974, ho il·lustra amb una foto en què la majoria són dones.66
D’altra banda,67 continua creixent la presència de dones en els òrgans directius
de les associacions de veïns. Ja hem vist que a la Junta de l’associació d’Arrahona-Merinals el 1973 hi entren per primer cop dues dones, i que l’any següent
n’hi ha quatre. A la de la Concòrdia, el 1973 hi trobem només una dona (una
menys que el 1972), i a la Junta elegida l’11 de maig de 1974, hi trobem quatre
dones i set homes. I a la Gestora de l’Associació de Veïns que impulsa el Centre
Cultural de Torre-romeu hi ha el 1973 una dona i cinc homes.

1.9 Cap un canvi de paradigma: de la resistència a la
iniciativa

Martínez i Muntada, Ricard. El moviment veïnal
a Sabadell durant el tardofranquismo, 1966-1976:
“Todos los Barrios unidos para aconseguir sus derechos”, p. 81-82, on s’afirma que és la primera
vegada que les dones són protagonistes d’una
acció reivindicativa.
65
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Santamaría, Antonio, p. 113.

A partir d’aquí, si no dic el contrari, segueixo
Martínez i Muntada, Ricard, El moviment veïnal
a l’àrea metropolitana de Barcelona durant el
tardofranquisme i la transició: el cas de Sabadell
(1966-1976). Barcelona, juny de 1999.
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Que a la dècada del 1970 s’incrementin les mobilitzacions veïnals té una lògica
clara: una vegada s’assoliren els mínims per viure, la gent comença a mobilitzar-se per exigir millores en els llocs de treball i als barris. I de reivindicacions
de qüestions concretes s’evoluciona cap a l’elaboració de plataformes coherents per a temes sectorials. A partir del tema candent de la pavimentació de
Ca n’Oriac, el moviment veïnal desenvolupa un model més global de ciutat que
contraposa al dominant i que demana la seva articulació amb l’experiència dels
barris. Aquesta pràctica la trobem, en una seqüència de temps molt limitada,
en l’afer Gran Via –el qual anirem veient en aquestes pàgines–, amb la ràpida
i explícita revisió de la posició de les associacions, inicialment centrada en el
rebuig de les contribucions, però ràpidament transformada en oposició a tot el
projecte i en una proposta alternativa. Una altra mostra en són els plantejaments amb què els representants de nou associacions veïnals van a la reunió
amb l’alcalde Burrull el juny de 1973: ja no es tracten temes concrets, sinó que
es planteja a l’alcalde temes d’envergadura com la municipalització de serveis
o el fet de que es qüestionin els alcaldes de barri i es reclami el control ciutadà
del pressupost municipal.
El reforçament del moviment s’expressa en la creixent participació veïnal, sobretot per mitjà de la celebració d’assemblees durant els anys 1973 i 1974,
als barris dels Merinals, Ca n’Oriac, Can Puiggener, la Concòrdia (també amb
assemblees de les famílies de les escoles), la Creu de Barberà, Espronceda,
Gràcia, Sant Oleguer - Sol i Padrís, Sant Pau i Torre-romeu. En les assemblees
sovint s’hi elegien comissions i grups de treball amb tasques diverses.

Igualment, juguen un paper les juntes de Propietaris, per exemple la dels blocs
COVIPSA (constructora del Gremi de Fabricants de Sabadell) a Ca n’Oriac.
Als barris de l’OSH (Obra Sindical del Hogar), es reforcen les comissions de
vigilància de les reparacions dels edificis, que van sent reconegudes per les
autoritats com a interlocutores, encara que no sense obstacles. El moviment
veïnal va guanyant representativitat en aquests processos, alhora que aconsegueix victòries concretes amb diverses dotacions pressupostàries per a reparacions, però també, encara que de forma parcial, en el conflicte de la Gran
Via, amb l’aturada de la pretensió municipal de cobrar de forma immediata les
contribucions. Altres consecucions que cal atribuir a la pressió veïnal són les
del semàfor de la Concòrdia i també, malgrat totes les deficiències i retards,
l’obertura de noves escoles a la ciutat.
En l’acció del moviment destaca, en aquest període, el seu reforçament organitzatiu, amb l’aparició de noves associacions –Sant Oleguer i Gràcia el 1973;
Via Alexandra i Can Deu el 1974–, la revitalització del Centre Social Sant Roc
de Can Puiggener –creat el 1971– i una clara evolució de les que tenien uns
orígens menys combatius, com els casos de la Concòrdia, les Termes i, d’una
forma més ràpida, els Merinals. També s’enforteix la coordinació a escala de
tota la ciutat, i els barris de l’OSH es coordinen a nivell de tota l’àrea metropolitana per avançar en la seva lluita. O el conflictes a la Residència Albada i els
problemes al Ribot i Serra el 1974.
L’afer Gran Via, també al 1974, dinamitza barris anteriorment poc o gens actius
–com Gràcia, Sant Oleguer i la Creu Alta– i afavoreix l’augment de la participació veïnal i la relativa massificació pel mateix nombre de persones afectades,
que representa una part considerable dels habitants de la ciutat. I és un dels
motius de la constitució del Secretariat de la FAVS, primerament des dels barris
afectats per la Gran Via. També s’incrementa la participació dels pares i mares
en els afers de l’ensenyament.
El 27 d’octubre de 1974, amb la creixent mobilització i politització, es constituí
l’Assemblea de Catalunya de Sabadell amb la participació de les associacions
de veïns.
L’any 1975 a Sabadell, en una Assemblea de la Creu Alta, la policia carrega indiscriminadament i, com a resposta, s’organitza una manifestació amb
molta presència de dones i criatures. El mateix any, el 8 d’abril, es produeix
a Torre-romeu una massiva manifestació amb gran protagonisme femení per
la mort del nen Cristóbal Ramos en un abocador incontrolat. També s’ocupen
les oficines de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), una altra vegada
amb una gran majoria de dones. S’acaba l’any i el 30 de desembre es produeix
l’agressió a la jove de 15 anys Isabel García Porcel, a la sortida del Ple de l’Amnistia per a José Rodríguez Navarro, l’expresident falangista de l’Associació de
Veïns d’Arrahona-Merinals (que va ser expulsat de l’entitat per aquests fets).
Tot plegat incrementa el malestar dels habitants dels barris i les ires del moviment veïnal contra l’Ajuntament. L’actuació gairebé secreta amb què aquest fa
els primeres passos en el tema de la Gran Via, la imposició de les contribucions
especials i la negativa rotunda a fer-se enrere en el projecte o a acceptar-hi
modificacions palesen la manca de canals democràtics i de participació ciuta31

dana –com ja assenyala el primer full de les associacions de veïns– i posen a
l’ordre del dia la necessitat d’institucions municipals representatives.
Tanmateix, la realitat és diversa i heterogènia, com sosté Ricard Martínez, i el
moviment veïnal combina una baixa afiliació i una participació creixent però
limitada –en termes del conjunt de la població dels barris– amb el reconeixement de la representativitat de les associacions veïnals i la simpatia amb els
seus plantejaments. Fins i tot en aquest període, entitats capdavanteres com
l’AV de Ca n’Oriac i el Centre Cultural de Torre-romeu passen per fases de crisi
i retrocés.

1.10 Consolidació de l’associacionisme veïnal en una
ciutat en ebullició
El 20 de novembre 1975 mor Franco, però, com afirma en Josep Fontana, amb
ell no morí el franquisme. Ni el règim havia canviat de mètodes –d’octubre de
1975 a desembre de 1982 hi va haver 182 morts a conseqüències de la violència policial–, ni les forces de l’oposició havien deixat de lluitar per la recuperació de les llibertats. La repressió, amb els corresponents estats d’excepció, no
servia per aturar les mobilitzacions; ben al contrari, les circumstàncies d’una
crisi econòmica que s’agreujava dia a dia van conduir a un augment extraordinari dels conflictes laborals, que, prohibits com estaven, es polititzarien per
necessitat i, com a conseqüència, els conflictes es multiplicarien per deu.68
A Sabadell les accions reivindicatives i les lluites socials i polítiques foren
constants en aquests darrers anys del franquisme. Les associacions veïnals es
consoliden com a instruments de mobilització, de lluita i d’impuls d’un model
alternatiu de ciutat democràtica i al servei de la majoria. L’Ajuntament queda
atrapat entre la fermesa que li exigien les autoritats governatives i les escasses possibilitats de transacció que tenia a les mans.
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Josep Fontana, La formació d’una identitat. Una
historia de Catalunya. Eumo Editorial. Barcelona,
2016, p. 417.
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David Ballesteros, Vides truncades. Repressió,
víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980). Publicacions de la Unió de València, 2018.
70
Xavier Domènech, Quan el carrer va deixar de
ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966 1976).

Largo proceso, amargo sueño. Cultura y política
en la Catalunya contemporánea. Jordi Amat. Tusquets Editors, p. 346.
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La ruptura entre el moviment veïnal i l’Ajuntament anuncia l’enfrontament final
que es viurà entre 1975 i 1976. El 1976 és un any culminant que comença amb
les reivindicacions del professorat en atur a la província amb suport del moviment veïnal. A Sabadell, tres dies continuats de manifestacions de professorat,
pares, mares i criatures reprimits brutalment, provocaren contorsions a una
nena de 8 mesos i la fractura d’un braç a una nena de 9 anys, el 13 de febrer.
En resposta a la repressió brutal es convocà una vaga per al dia 19, precedida
d’una manifestació pacífica amb l’assistència d’unes sis mil persones que paralitzà tota la ciutat. La manifestació va ser dissolta encara amb més contundència. David Ballesteros69 ens informa de la violència policial d’aquell dia i treu
de l’oblit la mort de David Wilson, en el capítol “L’oblidada víctima de la vaga
de Sabadell. David Wilson”: la mort d’aquest professor d’anglès de l’Acadèmia
FIAC, com a conseqüència de les contusions produïdes per l’impacte d’una bala
de goma a la cara, llançada per la policia. Després del fets del dia 19, la ciutat,
en plena ebullició, inicià la vaga general el dilluns 23 de febrer. Segons Xavier
Domènech és “la gran vaga somiada per l’oposició i el moviment obrer durant
tot el franquisme”.70 La direcció de la vaga va ser assumida per CCOO, però
amb una forta presència del “frenético movimiento vecinal”.71

La vaga va culminar amb una magna assemblea a les Pistes d’Atletisme el dijous 26 de febrer, amb la presència d’unes vint-i-cint mil persones. Continuaren
uns dies de manifestacions i de repressió fins a arribar el 28 de febrer, quan
es produeix la reivindicada i exigida dimissió de l’alcalde Borrull.Segons el
governador civil, fou “la situación más grave y difícil de toda la transición en
Catalunya”.
De fet, era tot el país que es trobava, segons Josep Fontana, “en un estat d’agitació que anunciava un possible enfonsament violent del sistema”.73
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Josep Fontana, ídem, p. 417.
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2. De les Primeres Jornades Catalanes de la
Dona a les Jornades Feministes de maig del
1996: increment de la participació femenina
en el moviment veïnal de Sabadell
2.1 El ressorgiment del feminisme

74
Havien estat precedides per les Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer (JLM), celebrades el desembre de 1975 a Madrid.

Vegeu la nota 7. A l’Annex 3 de la tesi, presenta
la llista de les 55 vocalies i grups de base territorial que participaren en les Primeres Jornades
Catalanes de la Dona (1976). Del Vallès hi foren
les associacions de dones de Sant Cugat, Montcada, Cerdanyola i Ca n’Anglada (Terrassa).
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Aquesta sabadellenca, que va ser membre de la
comissió organitzadora de les Primeres Jornades
Catalanes de la Dona, dos anys abans fou una
de les revitalitzadores de l’Associació de Dones
Universitàries –vinculada al PSUC– i al novembre del mateix any formà part de la delegació
del PCE-PSUC que participà en la Conferència
dels Partits Comunistes dels Països Capitalistes
d’Europa sobre la condició femenina, celebrada
a Roma. Fou una de les impulsores de la Comissió
del PSUC per a l’Alliberament de la Dona, que des
del IV Congrés del partit (juny de 1977) esdevingué Comissió del Comitè Central. També participà
en les reunions de l’Associació dels Amics de les
Nacions Unides per tal de celebrar l’Any Internacional de la Dona (1975). El 8 de març de 1976 va
participar en l’organització de la manifestació davant la presó de dones de Barcelona per demanar
l’abolició de la legislació discriminatòria contra
les dones i l’expulsió de l’orde de les Cruzadas
Evangélicas que administrava la presó, així com
mesures efectives per rehabilitar les dones empresonades. La manifestació es va repetir el mateix dia de 1977 i fou dissolta per la policia amb
mànegues d’aigua. Calvet fou elegida, el 1977 i
el 1980, diputada del Parlament de Catalunya pel
PSUC. El 1979 participà en la redacció de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. I el 1994 elegida
regidora d’Urbanisme de Sabadell i, finalment,
del 1999 al 2003, tinenta d’alcalde per Entesa per
Sabadell.
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Sis mesos després de la mort del dictador Franco, el 1976, any de repressió i
d’efervescència social, el feminisme irromp a la capital catalana del 27 al 30
de maig, amb la celebració de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona al
Paranimf de la Universitat de Barcelona.74 Més de quatre mil dones feren possible que les jornades suposessin un inesperat esclat social per a la història del
feminisme, per a la història de les dones i amb clares conseqüències per a tota
la societat. Un punt d’inflexió.
A Sabadell, ciutat que es distingeix per la mobilització obrera i veïnal, no hi ha
dones del moviment veïnal a les Jornades. Eva Fernández Lamela75 no esmenta
l’assistència de cap vocalia de la dona de la ciutat. I, certament, segons la llista d’organitzacions presents, no n’hi hagué cap. Tanmateix, una sabadellenca,
Dolors Calvet,76 que anys a venir serà diputada al Parlament de Catalunya i
més tard, regidora a l’Ajuntament de Sabadell, formà part del grup de dones
organitzadores de les Jornades.
L’Eva no té memòria de les jornades. Però aclareix que ella no participava en el
moviment feminista, tot i que assegura que la gent del barri considerava que
tant ella com les seves companyes n’eren, de feministes, per la seva manera
de viure.
Per la seva part, l’activisme de l’Enriqueta, que arribarà a ser presidenta de
l’AV de la Concòrdia i de la FAVS, era “d’estar per casa, o sigui amb cosetes
del barri... No vaig estar a les Jornades, ni tampoc sé qui podia haver-hi anat”,
confessa.
No obstant això, la irradiació de les Jornades és tan enorme que qualsevol canvi i evolució que es produeix en el comportament de les dones de les ciutats,
dels pobles i dels barris de Catalunya a partir d’aquells dies s’ha de vincular
amb aquesta efemèride. Ens ho ensenyaran les paraules de la mateixa Eva que
trobarem més endavant. Perquè, tal com sosté Mary Nash, les dones dels barris
que hi assistiren “portaren les campanyes feministes i alguns dels seus valors

als barris obrers encara que existia una dificultat d’encaix entre l’agenda de
les dones dels barris i el programa de les feministes radicals universitàries”.77
En el període 1976-1981 s’aconseguiren victòries importants per al feminisme,
encara que no van satisfer les aspiracions del moviment. Cal recordar-los per
ser conscients de quina era la capacitat legal i de drets de les dones abans
de valorar el seu paper dins de la societat fins aquell moment i més endavant.
També per valorar i comprendre, condicionades com estaven per les lleis, el rol
que les dones jugaren dins del moviment veïnal.
El mateix 1976, s’aprovà la Llei de Relacions Laborals, que equiparava els drets
laborals de les dones i dels homes. El 6 de desembre de 1978 s’aprovà la Constitució espanyola, es despenalitzava l’adulteri i els anticonceptius i s’obrien
els primers centres de planificació familiar.78 També fou aquest any 1978, amb
la reforma del codi civil, quan s’eliminà la llicència marital per a certs actes
mercantils i la incapacitat de les dones per ser tutores dels seus fills i filles. Cal
pensar que fins a l’any 1972 les dones assolien la majoria d’edat als 25 anys,
mentre que els homes la tenien amb 21 anys.
S’avançava, però quedaven moltes coses pendents. L’avortament continuaria
sent prohibit fins al 1985 i encara amb una llei que es demostrà absolutament insuficient. Les dones benestants podien avortaven a l’estranger, però les
dones de les classes desafavorides avortaven aquí, en condicions sanitàries
penoses. El 5 de maig de 1978, la Plataforma de Organizaciones Feministas va
fer una manifestació per exigir la legalització de l’avortament. Es publicaren
pamflets i lemes com ara: “Si los Hombres parieran el aborto sería impuesto en
el Parlamento y en la Moncloa”. I també altres titulars de conferències i xerrades que s’impartiren van ser ben explícits: “El sexe és plaer, NO reproducció”,
o pamflets que versaven: “Abans sección femenina, Ara condición femenina”.
El febrer de 1977 se celebraren unes noves jornades a Madrid, preàmbul del 8
de Març del mateix any, data clau perquè es va organitzar, per primer cop des
de la Guerra Civil, el Dia de la Dona. El 1981 s’aprovaren les lleis de divorci,
filiació i règim econòmic del matrimoni. L’Instituto de la Mujer es creà el 1983
i l’Institut Català de la Dona, el 1989.

2.2 Dones activistes en una ciutat en lluita
L’efervescència a Sabadell seguí tot l’any 1976. Un dels actes més importants
de l’oposició democràtica va ser l’organització del Festival dels Pobles d’Espanya (20 de juny), que tingué un ressò estatal.79 Però si la ciutat es distingí
va ser per les lluites obreres, com l’emblemàtica Vaga del Metall (setembre i
octubre). Vaga en què sempre s’ha accentuat el fort paper de les dones dels
vaguistes. Paper indiscutible, però l’Eva ens ajuda a no oblidar el paper de les
treballadores del metall, també en vaga.
“Jo vaig estar a Sabadell en un època que històricament és molt important, que és
la de les vagues. Primer hi va haver una vaga general produïda per unes morts que hi
va haver en unes manifestacions que hi havia pel tema de les escoles. Hi va haver una
primera vaga general importantíssima. Després hi va haver la Vaga del Metall de seguida. Llavors, és clar, van ser moments en què els homes no haurien pogut sols... Bé, els
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homes... jo estava treballant en una fàbrica i la fàbrica era de dones i també la vam parar,
però em refereixo que, en general, el moviment obrer era molt més masculinitzat, sí. Una
mica la idea era que les dones acompanyaven els vaguistes.
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Salvador Sánchez Terán, membre de la Unió de
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36

“I sí, vam crear caixes de resistència, ens va servir per conscienciació: que
era una cosa que era transversal que érem tots que havíem de jugar-hi, que si
l’home podia anar a les reunions on anava o podia fer el que feia era perquè
al darrere tenia una dona que aguantava la casa, que aguantava els fills. Una
mica fèiem aquesta feina de remarcar el paper, el suport imprescindible de les
dones. Doncs un pot tenir la notorietat que ha tingut, però sempre perquè al
darrere hi ha una persona que està fent les feines de cura, o sigui, una dona.
“De tot això, al barri, van sortir dones que després van continuar i van estar
a l’associació. És clar, evidentment va sortir tot un grup de gent que era del
barri, i allò realment interessant era que hi hagués aquest cultiu. No de la
gent que vam anar allà [recordem que l’Eva va ser “destinada” pel seu partir
polític a militar-hi] i que hi vam estar un temps, sinó de la gent d’allà. Però jo
crec que vam aconseguir –entre tots, evidentment, no només nosaltres– que
hi hagués aquesta unió, que la dona participés. Per exemple, vam fer diverses
intervencions a l’assemblea de treballadors de Ca n’Oriac –llavors no es deia
«els treballadors i treballadores», però es podria haver dit perquè n’hi havia de
tot, homes i dones, però, vaja, la majoria eren homes, evidentment–, però sí
que vam intervenir.
“Per exemple, més de cent dones vam anar en manifestació a agafar el tren de
la Renfe per anar a parlar amb el governador civil, el Salvador Sánchez Terán.80
Allò va ser una iniciativa que vam fer dones de diferents barris. En representació de les dones dels treballadors en vaga. Com a suport a la vaga. És clar: que
baixin cent dones no ho aconsegueixes si no hi ha un moviment que estigui vertebrat o no hi ha un mínim de gent que ho tiri endavant o que consideri que és
oportú. En aquella època..., estem parlant del tardofranquisme, una època molt
difícil. Doncs era això: era una presa de consciència política, perquè llavors la
gent tenia més consciència de classe i tenia més consciència política.
“Les dones també ens vam tancar a Aigües de Sabadell i vam estar allà dormint
i totes aquestes coses. El tancament a Aigües de Sabadell va ser posterior a les
vagues, va ser per una pujada de preus. No recordo l’any. I era una cosa transversal, evidentment. No eren solament dones, però les que empenyien aquesta
cosa eren dones, però eren dones polititzades, m’entens? Les altres van seguir,
van iniciar i després van continuar els moviments, però en aquell moment les
que no teníem res a perdre érem les que ja teníem un compromís, perquè en
aquella època et detenien i la cosa era complicada.
“Recordo que em van detenir el dia que van detenir el Carrillo, el 22 de desembre de 1976. Sí. Estàvem enganxant cartells a la via Alexandra i em van agafar.
Anava amb un altre nano i vam aconseguir que no el detinguessin i només em
van agafar a mi. Doncs imagina’t si la cosa anava organitzada, que em van
detenir potser cap a les set del matí d’un diumenge i a les 10 ja em van deixar
anar, perquè com que ja coneixien el comissari, etcètera, ja hi havia gent, dones, de diferents associacions de veïns portant entrepans, portant mantes a la
porta de la comissaria. Vull dir que era una cosa que en aquells temps en què
no funcionava res... doncs això sí.

“A partir d’aquí sí que hi va haver dones que es van anar obrint i van anar veient
que hi havia altres coses i van emprendre un procés de canvi en les seves vides. Però com a moviment global, jo penso que l’aportació important d’aquell
moment va ser això: que les cases no fossin un fre, sinó que s’hi participés
activament. Per fer les caixes de resistència, posàvem parades al carrer i es
recollien diners i coses i productes... Realment hi havia moviment.
“I els homes, en general, jo penso que alguns, és que era un procés més individual, perquè era una època en què qualsevol partit polític ja era masclista de
per si. Jo penso que ho van veure bé, perquè els anava bé, i van començar a
veure que la dona també hi podia participar. Evidentment, no és el mateix que
a casa seva parlin d’aquestes coses o que treballin junts àvies i mares, que no
pas que sigui una cosa que elles no ho vegin, perquè la tendència la veritat és
que sempre és molt més conservadora. Vols despertar aquesta consciència, i jo
suposo que per a ells això era ben acceptat. T’ho dic des de fora: jo vivia sola,
no tenia parella. Per tant, ho suposo. Però dins de les dificultats de l’època, ens
deixaven intervenir a les assemblees encara que fos de manera diguem-ne una
mica condescendent o patriarcal. De fet, a l’assemblea que es va fer el dia de
la vaga general també hi van intervenir algunes dones. I jo mateixa, la foto que
et vaig enviar, és precisament quan estic informant a l’assemblea que fèiem, a
l’església de Ca n’Oriac, a la vaga del metall. Les que intervenien sempre érem
dones que, evidentment, portàvem un altre tipus de vida i llavors s’acceptava.
A dins a casa hi havia molt camí per recórrer, encara, evidentment”.

2.3 El moviment veïnal perd empenta durant la primera dècada de democràcia municipal
En el conegut com a període constituent, que va de les primeres eleccions generals democràtiques del 15 de juny de 1977 a les municipals del 3 d’abril de
1979, es produeix una aparent paradoxa. La democràcia permet l’inici d’un cert
treball polític lliure que coincideix amb una lenta davallada dels moviments
socials, obrer i sindical, que fins aleshores coincidien amb una oposició política
d’esquerra sota l’hegemonia del PSUC.
Certament aquest partit capitalitzaria el moviment de base popular, tot i que,
com ja assenyalava Andreu Castells, amb aquest no s’esgota ni de bon tros
l’espectre polític de l’oposició sabadellenca, però sí que resulta cert que en
fou el nucli fonamental. Una oposició política que en aquell moment es dirigia
contra el règim de l’Ajuntament franquista, que, juntament amb el desgast
d’onze anys de govern, culminaria amb la ja esmentada dimissió de l’alcalde
Burrull l’octubre de 1976.
De fet, el reflux del moviment obrer s’entreveu ja amb el desenllaç de la Vaga
del Metall el 1976. Per A. Santamaría, també el del moviment veïnal, company
del moviment obrer. Ell interpreta la desaparició de l’emblemàtica revista Ca
n‘Oriac (núm. 108, febrer de 1978) com un clar indici del final de l’ofensiva
d’ambdós moviments socials.81
En el camp polític, de 1976 a 1979, l’Ajuntament fou presidit de forma accidental pel fabricant Ricardo Royo Soler, que substituí Josep Burrull. En aquest
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temps el governador civil no acceptà les diverses dimissions que se li presentaren i va “mantenir una autoritat cada cop més deslligada de la realitat política
estatal i local”.82
L’any 1977 es duen a terme les primeres eleccions generals al país, que a Sabadell donaren la victòria incontestable a les esquerres amb un 31,28% al PSUC
i un 26,33% al PSC-PSOE; la UCD, amb un 11,29%, quedà l’última, darrere del
PDC de Jordi Pujol, que va obtenir un 15,2%.
A partir d’aquest moment es disparen les peticions de dimissió dels regidors
del consistori de Ricardo Royo. Com que el Govern Civil no les accepta, a Royo
l’esperava un llarg període de quasi dos anys que viurà “com una lenta i inacabable agonia”.83
Com a conseqüència dels resultats de les eleccions, el PSUC proposa la creació
de comissions municipals dels partits polítics que havien obtingut representació parlamentària amb l’objectiu de controlar l’Ajuntament franquista i preparar el terreny per als comicis locals.
Ivan Bordetas i Anna Sánchez84 situen aquest punt com la primera fricció entre
el moviment veïnal i els partits al ser exclosos deliberadament d’aquestes comissions.
En l’àmbit municipal, podem dir que la transició s’inicia amb les primeres eleccions municipals de la democràcia, el 3 d’abril de 1979. A Sabadell, el PSUC
obtingué una àmplia victòria, amb una llista notable de representació del moviment veïnal, entre els quals hi havia una activista veïnal, Rosalia Sierra, de
l’Associació del Poblenou, que no va sortir elegida. Encapçalava la llista Antoni
Farrés, avui considerat un referent del municipalisme català. Per saludar, les
primeres paraules de Farrés van ser: “a tots els homes i dones que viuen i treballen a Sabadell, sigui quina sigui la seva llengua, el seu lloc de naixement o
el seu barri, perquè tots som sabadellencs”.85
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Tanmateix, la nova situació tingué repercussions en el moviment veïnal, que es
va veure despullat de moltes de les persones que lideraven el moviment ciutadà, com el primer president de la FAVS, Joan Moles, que entrà a l’Ajuntament.
Per aquesta raó algunes associacions hagueren de reorganitzar els seus òrgans
de govern, com la mateixa FAVS que va ser renovada totalment i on per primera
vegada entrà una dona a la Junta, la Lourdes Martínez, de la plaça de Ròmul.86
Des del primer moment, un dels principals projectes del l’Ajuntament democràtic va ser l’homogeneïtzació dels diferents barris de la ciutat i la descentralització de serveis municipals. I tot i que l’elaboració del Pla d’Urgències de Sabadell es va fer amb les aportacions de moltes entitats, comprès el moviment
veïnal, i que aquest pla va ser el full de ruta del primer Ajuntament democràtic,
paradoxalment, és a partir d’aquest moment, que augmenta el retrocés del
moviment. A més, amb poc temps les friccions entre els partits polítics i el
moviment veïnal s’incrementaren i es posà en debat el paper del moviment en
un marc local amb ajuntaments democràtics.87
“Pues es cierto. Cuando llegan los ayuntamientos democráticos”, recorda
l’Ana, “en un principio el mundo vecinal, el movimiento vecinal tiene muchas
peticiones, tiene muchas reivindicaciones. Pero, claro, llegan los ayuntamien-

tos democráticos y empiezan a hacerse realidad todas esas reivindicaciones,
se empiezan a conseguir. Se ponen cloacas…, cosas básicas, muy básicas: la
luz de las calles… Y luego, aquella pelea que había porque cuando lloviera
dos gotas no se fuera la luz, pues ya no pasaba. ¿Qué ocurre? Que eso hasta
cierto punto relajó bastante el movimiento vecinal. Además –yo puedo hablar
de Sabadell, claro–, el acceso del movimiento vecinal al Ayuntamiento era muy
abierto, era participativo. Con los primeros gobiernos municipales se fue avanzando y por eso decayó el movimiento. Mientras está el gobierno de Toni Farrés
y la gente del PSUC, se van haciendo cosas y Sabadell se pone a la cabeza
de muchas ciudades de Catalunya. Terrassa estaba a años luz de nosotros en
cuanto a avances de todo tipo. Aquí se conseguían cosas, yo qué sé: aquí venían temas del hospital que eran de los primeros que venían… Toni Farrés y su
gobierno trabajaban mucho. También había un concejal que era médico, José
María Plans, que tenía muy claro el tema de pelear por la calidad de la sanidad.
Y entonces, es verdad, el movimiento vecinal, se relajó mucho”.
Però, que de les AV en marxessin vells activistes també tingué un altre resultat:
l’entrada de nova saba a les associacions. Així, quan comença a funcionar el
nou Ajuntament, l’Anna, que encara no havia fet els disset anys, inicia el seu
activisme.
“Vaig començar quan l’associació de veïns de la Creu de Barberà es va quedar buida perquè molts dels qui formaven part de la Junta van anar cap a
l’Ajuntament, com va passar en altres entitats. De fet, jo sempre explico que,
ja als anys 1980, un tècnic de l’Ajuntament amb el qual tinc bona relació va dir:
«Si és que les associacions desapareixeran, perquè els ajuntaments donaran
resposta a tots els problemes de la societat». I això no és així. Les associacions
són sempre vives, perquè els problemes no els pot solucionar tots l’Ajuntament. Jo hi vaig entrar en aquest moment. Jo començava magisteri i havíem
de fer algunes pràctiques, i amb la meva companya vam dir: «Escolta, potser
allà ens deixaran fer coses amb els nens, no?». Sí, sí, ens van rebre amb els
braços oberts, perquè, és clar, l’associació havia quedat una mica buida. Va ser
en aquest punt, que jo hi vaig entrar. O sigui que jo començo a estar vinculada
a l’associació de veïns, que és bàsicament on jo m’he mogut, en plena adolescència, quan els ajuntaments democràtics comencen a sortir, jo descobreixo
una Festa Major plena d’activitats, plena d’actuacions com la de La Fura dels
Baus,88 que va venir a fer un cercavila, i a mi això em va despertar. I llavors em
vaig dirigir a l’associació de veïns. És a partir d’aquí que jo començo. Comencem a les places que no tenim, que volem que siguin per a la gent. Allò que
sembla ara tan evident, que les places siguin per a la gent, doncs en aquell
moment no ho era. I reivindiquem que a les festes majors es puguin ocupar carrers, reivindiquem les places, és el que tornem a fer ara, i tot el que comporta
arreglar carrers, els llums...”.
El tema de la recuperació d’espais públics, com les places, per a gaudi de la
població, tanmateix, feia ja un temps que es trobava a primera línia, i va ser
unes de les coses en què el nou Ajuntament va fer una forta embranzida. La
Puri de Ca n’Oriac recorda:
“Després, com que em vaig casar i vaig tenir fills, vaig passar una època
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d’impàs, però quan els nanos ja van ser una miqueta més grans m’hi vaig anar
incorporant de mica en mica. Participàvem en accions reivindicatives que es
feien al barri. Recordo, per exemple, tres places molt importants que hi ha al
barri, que en disfruta tothom ara i que aleshores estaven destinades a fer-hi
blocs de pisos de dotze plantes. Eren al mig del barri, un barri obrer que s’havia
fet amb autovivendes. Els diumenges es feien les casetes del barri, i hi faltava
de tot: asfalt, aigua, llum, ambulatoris, escola: faltava tot això. Ens cridava
molt l’atenció que volguessin fer aquests blocs de pisos al mig del barri quan
nosaltres necessitàvem espais verds. I aleshores, què passava? La constructora
feia les barraques per guardar el material dels obrers i de l’obra, però l’endemà
la barraca havia desaparegut. Llavors deien: «Què hi passa, aquí?». Tornaven a
fer la barraca i tornava a desaparèixer. Aleshores, fent gestions amb l’Ajuntament i l’empresa es va aconseguir de deixar lliures aquestes places. Una és la
de Sant Bernat, que és a l’entrada de l’avinguda de Matadepera; l’altra és la
dels Avets, que és al costat del Centre Cívic de Ca n’Oriac, i l’altra és la plaça
del Pi, que és el puntal del barri: és on es fan totes les activitats i és com una
referència. Aquesta va ser una de les reivindicacions de les quals em recordo
més. Llavors no hi havia diners per equipar aquestes places, i les dones vam començar a posar-hi plantes amb flors per donar una miqueta de visibilitat al que
volíem fer. Els homes baixaven al riu i buscaven algun arbre perquè no teníem
diners per comprar-ne. Vam anar demanant diners als veïns per poder-hi posar
tobogans, gronxadors i equipaments infantils per a la canalla. Aquesta va ser
una de les coses que jo recordo amb més satisfacció, perquè es va aconseguir
i perquè va costar molta lluita”.
És en aquest moment que el veïnat de Gràcia aconsegueix la plaça del Treball,
tan cobejada.
“Perquè ens va costar aconseguir això... Quan ja va entrar el Toni Farrés
d’alcalde va ser el que va negociar bastant i vam poder negociar, i es va cedir
un terreny per al Mercantil, que poguessin fer un camp de futbol allà. Clar, el
Mercantil no volia perdre el camp de futbol, aleshores va ser quan va entrar
el Toni Farrés i vam aconseguir fer un camp de futbol i el de l’OAR Gràcia [és
un club d’handbol], que també estaven aquí. Després van fer el col·legi Teresa
Claramunt. I vam aconseguir fer la plaça”, ens diu la Tere.
També podem trobar iniciatives particulars abonades pel que avui en diem
col·laboració público-privat, com la de la Margarida Bedós, assistenta socials
a les Termes als anys 1960 i començament dels 1970, que l’any 1980 va obrir
al mateix barri la primera ludoteca de l’Estat. Ho va fer en un espai del centre
social, amb el suport de l’associació de veïns i la Caixa de Sabadell i amb
col·laboració del jovent del barri, que feien de monitors.89
La Montserrat, el 1980, vivia al centre, al carrer de Sant Pau, d’on en volien
marxar, i
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“vam trobar una casa que ens va agradar molt i vam venir aquí, al barri de Covadonga. El 1987 ja vaig entrar a l’AV, que era molt petita. Hi vaig entrar, doncs,
perquè era molt petita hi havia tots aquests problemes aquí, els faltava gent
i vaig entrar-hi. Sempre hem estat amb les associacions de veïns. Ara potser
estan una mica més parades, però en aquells anys hi havia vida perquè hi havia

necessitats. Les associacions de veïns treballàvem per al benestar del barri.
“Quan vivia al centre, sempre havíem estat a l’associació de veïns, però no
a dintre treballant-hi; en canvi, aquí quan vam entrar-hi ja m’hi vaig posar a
treballar. Aquest barri, potser al ser de l’altra banda de la via..., perquè aquí
hi havia la via del tren, però sempre, encara que hi hagués la Gran Via, que va
soterrar les vies, sempre, inclús ara, sempre diem a l’altra banda de la via. Hi
havia la Comercial del Metall, que ens portava molts problemes perquè venien
uns camions molt grans carregats amb màquines, que descarregaven allà. Després no hi havia res asfaltat. Tot el carrer Covadonga quedava ple de fang. Ens
va costar molt, poder aconseguir que l’empresa plegués. L’Ajuntament s’hi va
posar, en l’època Farrés, i ho vam aconseguir. Després allà hi van instal·lar el
tanatori (1992). Això també va generar moltes protestes, però ja no era les de
la Comercial.
“També vam treballar molt, molt, per tenir l’estació de la Renfe, que es pogués
pujar i baixar sense barreres. En això hi vam estar, anys, i anys, i anys treballant, fins ara últimament, deu fer unes tres o quatre anys, que s’ha aconseguit.
Però va ser una lluita molt gran. I després amb la Gran Via també hi vam tenir
molta feina. Perquè, és clar, només hi havia un semàfor de tant en tant, i per
travessar era un problema. Bueno, era una problema tant per a la gent gran,
com per a la gent que no érem tan grans. Però és clar anaves a comprar a l’altra
banda perquè aquí hi havia molt pocs llocs per comprar, ni superfícies, ni supermercats ni res hi havies de travessar. Doncs després amb aquestes reformes
vam poder que es posessin semàfors alternats i això per a nosaltres va ser un
gran canvi.
“El barri ha canviat molt, molt, des de l’asfaltat, a l’enllumenat, moltes coses,
moltes coses. En aquell temps també vam estar reivindicant molt els passos,
a l’arribar al cantó, passos baixos perquè hi poguessin anar cadires de rodes.
Això pràcticament ho tinguérem arreu, alguns que després han anat fent, però
aquí va ser un dels llocs que pràcticament en totes les cantonades podies
baixar. Perquè ens hi vàrem posar molt”.
El nou Ajuntament amb bona lògica democràtica va posar en marxa un procés
de participació ciutadana,90 del que ens en parla la Virginia perquè l’Associació de Veïns de Can Deu hi va posar molt d’interès. Paradoxalment, aquelles
persones que fins i tot en els temps més foscos de la dictadura havien maldat
per participar i ho havien fet malgrat els impediments i les prohibicions de
l’administració franquista, les noves regles burocràtiques els semblaven que
conhortaven una llibertat anterior.
“No sé de quin any estaríem parlant; de finals dels vuitanta, jo penso, 19881989 devia ser. L’Ajuntament va començar a impulsar la participació ciutadana
com l’entenem ara, que en aquell moment era un concepte nou. I llavors hi va
haver jornades i a l’Associació de Veïns de Can Deu ho vam viure, i jo també hi
vaig participar, com una passa enrere per a nosaltres. Perquè nosaltres teníem
totes les claus del centre cívic. Vull dir, podíem projectar una pel·lícula al cinema, podíem fer... Vam construir un drac dins el Casal de Joves i era municipal,
però allà ningú no ens demanava comptes ni horaris ni res. I quan es va fer tot
el projecte de participació ciutadana, hi va començar a haver més burocràcia en
l’ús del centre cívic, més intervenció per part del govern municipal, que potser

Antonio Santamaría explica com es crearen els
consells de districte, la composició i responsabilitats i evolució amb una disminució dels seus
objectius de participació ciutadana, especialment
des del 1991, p. 178-180.
90
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en altres barris era una passa endavant, perquè potser no tenien aquesta vida
social o aquest accés a l’equipament que teníem nosaltres. De fet, molts centres cívics es van construir llavors, però clar, nosaltres partíem del centre cívic,
i recordo com una mena de lluita contra... No contra la participació ciutadana,
evidentment, sinó contra aquell projecte de l’Ajuntament. Com també quan van
començar a posar oficines dins el centre cívic, ho vam viure com si ens estiguessin restant un espai per fer altres tipus d’activitats”.
En resum, tot i l’autocrítica91 que la mateixa FAVS feia l’any 2002 parlant de
la “lògica desmobilització dels 80’ perquè les il·lusions col·lectives es veren
representades en els ajuntaments ‘farresistes’, la col·laboració amb l’ajuntament, la tendència general d’abstencionisme i el rebuig del fet polític”, el cert
és que els nous ajuntaments, com el de Sabadell, posaren ordre en els seus
municipis dotant-los dels serveis i infraestructures de les que havien mancat
fins aquell moment, fet especialment visible en els barris. Així doncs, en l’àmbit municipal, la dècada dels 1980 va ser una etapa de construcció democràtica
en què el moviment veïnal, segurament, amb menys ímpetu, no va deixar de
lluitar per allò que mancava als barris, i les activistes recorden com totes les
reivindicacions necessitaven perseverança per aconseguir-se. La mobilització
no era permanent, l’efervescència dels anys anteriors ha minvat, però el moviment veïnal seguirà la seva activitat de demanda i pressió a les autoritats
municipals i també a la Generalitat per aconseguir les millores dels barris i de
la ciutadania.92

2.4 Sanitat: una reivindicació paradigmàtica
Una de les demandes més sentides i que va perdurar en el temps era la d’una
sanitat de qualitat. Escoltem la Puri:
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Josep Gerona, Barris, núm. 6. Maig-juliol de
2002.

Vegeu Santamaría, Antonio per seguir el paper
de la FAVS i les associacions, p. 171-185.
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Es refereix a Josep Laporte. El 1980 va ser elegit diputat les eleccions al Parlament de Catalunya com a independent a les llistes de Convergència i Unió i el president Jordi Pujol el va nomenar
conseller de Salut i Seguretat Social a l’hora de
formar govern. Reelegit diputat a les eleccions
del 1984, es va mantenir com a conseller. El 1988
fou cap de llista de CiU per la circumscripció de
Tarragona i va ser nomenat conseller d’Ensenyament, càrrec que va ocupar fins al 1992.
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“Me’n recordo que distintes agrupacions de veïns de la zona nord vam fer
una visita al conseller de Salut de la Generalitat93 –que no me’n recordo com
es diu aquest senyor; era un que sempre duia una corbata de llacet–. Li vam
demanar que fes els ambulatoris que necessitava el barri i, a més a més, que
la franja horària de visita als pacients no fos de dues hores, sinó més àmplia.
Aquest senyor es va enfadar tant que es va aixecar de la cadira i ens va convidar a marxar. Nosaltres ens vam quedar tan tranquils ben asseguts i vam dir:
«Truqui als Mossos d’Esquadra» –o em sembla que encara eren els grisos els
que ens podien fer fora–. Aquest senyor, quan va veure la reacció, va tornar a
seure i vam continuar la reunió. Al cap de molt temps i de molta lluita per aconseguir això, es va passar de dues hores de visites als ambulatoris a sis i es va
aplicar a tot Catalunya. Sort en vam tenir, també, del Dr. Plans, que ens orientava molt sobre com havia d’anar tot això. Van ser unes lluites molt importants
i de molta gent, no només érem dones. Era una època en què els homes eren
els que es posaven al capdavant de tot. Les dones, normalment, es quedaven
a casa cuidant els nens, perquè ells eren els que podien sortir a fer la feina
aquesta. Però de mica en mica vam dir que això no podia funcionar així i ens hi
vam anar incorporant dones... molt senzill, molt d’acompanyar, d’anar junts”.

També hi va haver un moviment molt important per al CAP de Can Deu, com
explica la Virginia,
“perquè ara hi ha el CAP Nord, però abans era al centre cívic. A Can Deu
teníem al doctor Josep Maria Plans, que era un dels impulsors del concepte sociosanitari en què la salut estava integrada als Serveis Socials. Tenia el
projecte de defensar la integració de serveis socials i salut, perquè ho entenia
com un tot. Llavors, Can Deu va ser un pla pilot d’aquest projecte, que després
va ser implantat a Catalunya, i l’associació de veïns va tenir un paper en la
reivindicació d’aquest sistema sanitari en el fet que es mantingués la seva
qualitat. Va ser una persona molt important per al barri i per a l’associació de
veïns. De fet, el centre cívic, després de molts anys, es va aconseguir que es
digués Josep Maria Plans”.94
L’interès del moviment veïnal de Sabadell per obtenir una sanitat de qualitat i
les lluites per aconseguir-ho de ben segur foren també un element afavoridor
de la creació del Consorci Hospitalari del Parc Taulí, el 31 de desembre de 1986,
sota els auspicis del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Sabadell i les entitats propietàries de les clíniques de Sabadell: la Caixa d’Estalvis de Sabadell, Sabadell Mutual i la Fundació Hospital i
Casa de Beneficència de Sabadell, que van unir-se en una decisió sense precedents en què la Universitat Autònoma de Barcelona va jugar un paper clau.95
L’Enriqueta va entrar en el moviment veïnal del seu barri el 1987, i el 1989 va
ser elegida presidenta de la FAVS.
“Jo estava a casa, amb dos nens petits, la feina fora de casa, i entre la feina,
la casa i els nens petits ja en tenia prou. Llavores, vivíem a la Concòrdia, allà
al carrer Constantí, allà a l’avinguda Jaume I. I allà hi havia un terreny davant
dels pisos, i volien fer uns altres pisos, que des de les finestres haguéssim
pogut donar-nos la mà. I aleshores els veïns ens hi vàrem oposar i vam dir que
allà no podien fer més pisos. Era impossible que allà fessin més pisos. I vàrem
començar la lluita que no volíem pisos. I a partir d’aquí, com que vàrem anar a
demanar ajuda a l’associació de veïns. Doncs ja a partir d’aquí l’associació de
veïns em va venir a buscar a veure si volia anar-hi, els hi vaig dir que sí, i allà
em vaig posar. I molt contenta, per això, eh.
“I mentre estàvem allà reunits a l’associació de veïns, sempre enviàvem una
persona al secretariat de la FAVS, i com que vaig entrar l’última i sempre els hi
deia que bueno, pues van dir que hi havia d’anar jo [riu]. I bueno, ja els hi vaig
dir doncs ja hi aniré. No sé què s’ha de fer però hi aniré. I llavors, és clar, em
van presentar pel secretariat. I vaig entrar al secretariat de la Federació. I, allà,
en principi feia lo que sempre faig: veure, escoltar i callar perquè no sabia de
què anava el tema. I mira, a partir d’aquí llavores ja em va anar agradant més i
doncs a partir d’aquí hi anava. Anava a l’associació de veïns, a la FAVS, al Consell de Districte, per tot arreu em feien anar, saps? I mira, així vaig començar. I
després el secretari de la FAVS em va proposar per ser la presidenta, i jo vaig
acceptar. I mira”.
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En ser tan citat i per haver contribuït a la construcció del sistema de salut de la ciutat i de la
mateixa Generalitat, cal fer un resum de la seva
biografia. Josep Maria Plans i Molina (19432004) als 17 anys edità i fou un dels redactors de
la revista El Torrente i creà, amb altres companys,
l’única escola d’adults que en aquell moment hi
havia a la seva ciutat, el Col·lectiu de Treballadors. Al mateix temps inicià els estudis de Medicina a la Universitat de Barcelona i els acabà el
1968. Plans atenia de forma gratuïta les persones
amb menys recursos al barri de la Plana del Pintor. L’any 1969 començà a exercir de metge, a Can
Deu. Fou assessor en salut laboral de les CCOO a
Sabadell (1972-1979) i responsable de Sanitat de
la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell
(1972-1979). El 1979 va esdevenir regidor de Sanitat fins al 1987, tasca que va compaginar amb
la feina al CAP de Can Deu. Durant el seu mandat
impulsà les oficines sanitàries per districtes, per
informar i confegir el mapa de necessitats i prioritats sanitàries a la ciutat. A més, es posaren en
marxa el Centre Municipal de Planificació Familiar i Informació Sexual, el Programa d’Educació
Materno-Infantil, el Centre Municipal de Vacunacions, el Centre de Medicina Preventiva Escolar
(després, Servei de Salut a l’Escola), el Laboratori
Municipal, el Centre d’Atenció Primària en Salut
Mental i el Centre de Salut Mental, Alcoholisme i Altres Toxicomanies. Plans va ser membre
de la comissió gestora del Consorci Hospitalari
Parc Taulí i va intervenir directament en el procés de formació i elaboració dels Estatuts del
centre, aprovats el 1986. Josep M. Plans impulsà
un nou model de centre d’assistència primària
sociosanitària en què els serveis socials municipals i els ambulatoris quedessin integrats. En un
primer moment adoptaren aquest model els CAP
de Torre-romeu, Ca n’Oriac i Can Deu. Durant els
20 anys següents aquest model sociosanitari es
consolidà, l’assumí la Generalitat de Catalunya i
s’estengué per tot el país. El 27 de setembre de
2014 el centre cívic del barri de Can Deu prengué
el nom de Centre Cívic Doctor Josep Maria Plans,
a partir de l’acord unànime de Ple de l’Ajuntament de Sabadell del 5 de novembre de 2013.
95
Vegeu Santamaría, Antonio per seguir les reivindicacions ciutadanes al voltant de la sanitat,
p. 193-194.
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2.5 Els anys 1990 es reanima el moviment veïnal
Durant aquells anys l’alcaldia continuava en mans d’Antoni Farrés, que el 26 de
maig del 1991 havia tornat a guanyar amb una victòria aclaparadora. Guanyava
les municipals per quarta vegada consecutiva i ho tornava a fer amb majoria
absoluta per tercer cop, el segon sota les sigles d’Iniciativa per Catalunya (IC).
Quan a la nit l’alcalde va sortir al balcó de l’Ajuntament, va ser rebut per persones votants d’IC, amb el crit de “No ens mouran!”. Victòria que es repetiria a
les eleccions municipals de 1995.
Dels 1990, l’article de Barris que ja he comentat, deia, “amb la pèrdua definitiva dels referents històrics del models tradicionals d’esquerra i el triomf aclaparador del neoliberalisme no semblava que en pogués ressorgir res de nou.
Els més optimistes pensàvem amb les ONG i l’ecologisme. Pel que fa els nous
reptes per les AAVV, poc a poc comença a despertar-se de la seva letargia”.
L’experiència de l’Elena pot ser una mostra d’aquest desvetllar-se.
“Sí, mira, jo no tenia ni idea ni que hi hagués una associació de veïns aquí
a la Creu Alta, i la veritat és que no m’havia mai preocupat per aquest tema.
Però un dia al matí surto de casa aquí a baix a la porta de casa i em trobo un
senyor amb una escala que estava..., no sé què estava fent allà sobre. I l’hi
pregunto i diu: «És que estem posant l’enllumenat». I al migdia arribo aquí a
casa i ja em trobo una carpeta de l’Ajuntament amb la contribució especial de
l’enllumenat. No me’n recordo, de la quantitat ara en aquest moment, però vaig
quedar de pedra. Però vaig dir: «Tot això hem de pagar?». I em vaig posar com
molt nerviosa, i llavors va ser quan vaig connectar amb l’Associació de Veïns
per explicar-los el tema i crec que vaig començar una recollida de firmes i tal, i
em vaig començar a bellugar. Llavors, arran de tot aquest moviment, l’Associació −perquè tampoc vaig ser jo sola que em vaig queixar− va fer una assemblea
allà on es reunia, al carrer Major, i la gent estava bastant indignada. I llavors
va sortir una Junta de contribuents i jo m’hi vaig apuntar, i a partir d’aquí ja
vaig anar enllaçant.
“Això va ser l’any 1990-1991, crec. I el 1992 ja era la presidenta de l’Associació
de Veïns perquè, bé, l’associació en aquells moments estava bastant... Quedava
molt poqueta gent i estava passant un moment molt baix. I llavors vam entrar
diverses persones d’aquesta junta de contribuents i vam començar a tornar-la
a reflotar. I sí, sí, a partir de llavors l’Associació vam tornar a cobrar les quotes
−s’havien deixat de cobrar quotes als socis−, vam refer tots els arxius dels
fitxers de socis i tot això, i a partir d’aquí vam tornar a començar. L’associació
funcionava, però havien deixat de cobrar quotes i el tema administratiu i organitzatiu de l’entitat estava molt, molt per sota mínims. I a partir d’aquí hi vam
anar reflotant, els de la junta que van entrar amb mi. I els que hi havia d’abans
també van continuar. Sempre ha sigut una Associació on sempre hi ha hagut
molt bon rotllo, diríem, entre la gent. Hi ha hagut una continuïtat, o sigui que el
que ha fet una junta la següent junta ho ha continuat, l’altra també. O sigui, que
sempre s’ha seguit un camí més o menys igual. No ha sigut allò de dir: «Doncs
ara entro jo i no m’agrada el que han fet els altres i vaig per un altre camí». No,
sempre s’ha anat seguint el mateix guió, diguéssim, i s’han anat reivindicant
les mateixes coses. I s’ha aconseguit bastant, perquè el barri de la Creu Alta,
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en l’època de l’alcalde Farrés, estava molt deixat. Vull dir, es considerava que
era un barri on més o menys la gent ja s’espavilava. No era benestant, però
sí que era un millor barri. I, és clar, l’Ajuntament es va dedicar a arreglar més
aviat els barris que ho necessitaven més que nosaltres i a nosaltres ens va anar
deixant. I, és clar, en aquell moment va ser quan vam començar a reivindicar
coses que necessitàvem al barri. I, mira, es va aconseguir.
“Jo vaig ser la presidenta, potser perquè vaig entrar amb ganes de, de... Perquè
vam aconseguir que aquelles contribucions especials, que no es van retirar,
ens les rebaixessin bastant. No sé si potser ens les van rebaixar un 30 o un 40
per cent i després ens les van deixar pagar en diverses vegades, i llavors no va
ser tan carregós. Això també es va aconseguir a l’època que hi havia la Maria
Dolors Calvet a l’Ajuntament, que també era una dona potent.96
“Jo a l’associació hi vaig estar des de l’any 1992. Vaig plegar el 2008 i en
aquests 16 anys es va aconseguir una escola nova −el nou edifici de l’Escola
de la Creu Alta−, que abans era aquí, al carrer Ribot i Serra, darrere el Mercat,
i era molt precària i ja feia temps que aquells pares ja demanaven una escola.
L’Associació de Veïns ens hi vam implicar i entre tots vam aconseguir l’escola
nova”.
El Colegio Nacional Concordia, al sector de Ribot i Serra, als anys 1970 es va
anar engrandint sobretot en implantar-s’hi l’EGB. A partir del curs 1975-1976
les diferents aules es van repartir en edificis diferents i a les aules prefabricades a Can Borgonyó. El 10 de gener de 1982 es va inaugurar l’Escola Font
Rosella, després d’una llarga i continuada lluita ciutadana que tingué la implicació de totes les entitats del barri. Aquesta nova escola absorbí alumnat del
Concòrdia, que restà amb només dos sectors. I, finalment, el curs 1985-1986
quedà dividit en dues escoles: l’una continuà amb el nom de Concòrdia i l’altra
es demanà que s’anomenés Creu Alta, cosa que no s’aconseguí fins l’any següent. L’Escola Creu Alta va anar millorant i engrandint-se al llarg dels anys, de
manera que va quedar petita, fins que el gener del 2001 es traslladà a l’edifici
nou del carrer Pi i Margall.
Un altre èxit de l’Associació de la Creu Alta va ser la recuperació de l’ermita
de Sant Vicenç de Jonqueres que estava completament abandonada. També
l’Elena ho recorda.
“La Generalitat l’havia arreglat dues vegades perquè el Bisbat l’hi havia passat. Però quedà allà abandonada, doncs hi havia hagut actes de vandalisme i
s’havia fet malbé: dues vegades hi havien arrencat canonades, s’havia fet tot
malbé. Llavors, a l’època del Pere Vidal, com a regidor de Cultura de l’Ajuntament, com que nosaltres ja feia temps que estàvem demanant que es rehabilités Jonqueres, es va actuar molt bé perquè ens van venir a explicar que havien
trobat una entitat que allà a Jonqueres hi encaixaria molt bé. Eren els del Servei General d’Informació de Muntanya, que tenien moltíssima documentació de
muntanyes de tot el món i ho tenien a casa seva en un pis. I llavors ens van dir:
«Aquests es poden quedar allà, i com que l’entitat estarà allà, doncs ja no serà
abandonada». I llavors van fer una rehabilitació molt ben feta i s’ha aconseguit
que el que és l’ermita se salvés. Perquè ara la rectoria està bastant abandonada, però aleshores hi van posar una parella a viure a la rectoria. Tot el que era
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M. Dolors Calvet, era des de 1987, la regidora
d’Urbanisme. Durant la seva gestió s’impulsà el
Pla general d’ordenació urbana, l’Eix Macià, la
promoció d’habitatges socials i de sòl industrial
i la rehabilitació del centre històric.
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Jonqueres es va solucionar i rehabilitar bastant, perquè era l’antiga parròquia
de la Creu Alta i, és clar, ens interessava que a la Creu Alta l’antiga parròquia
tingués una vida i no estigués allà abandonada i feta malbé”.97
L’Elena elogia la col·laboració entre entitats, com la que es va produir entre el
moviment veïnal del barri i l’Associació de la Virgen de Gracia de Can Puiggener.98 “Ens van ajudar molt a fer pressió a l’Ajuntament perquè es rehabilités,
perquè ells també hi fan un aplec, allà. Porten la Virgen de Gracia. Per això dic
que, si es col·labora amb diferents entitats i es fan les coses en conjunt, sempre s’aconsegueixen més coses que no pas anant en solitari”.
El novembre de 1992 la FAVS va signar un conveni amb l’Ajuntament que establia la creació del Servei de Defensa del Consumidor i l’Usuari (SEDECU). Va ser
la primera actuació després d’haver-se declarat la Federació com entitat d’interès públic. A propòsit d’aquest fet el Diari de Sabadell,99 a finals de 1993, entrevistà la presidenta de la FAVS. L’Enriqueta informava del següent. “L’oficina
comença a funcionar el gener de 1993 amb l’objectiu de defensa i informació,
sense descartar les mobilitzacions en defensa de tot allò que consideri necessari. El conveni també recollia fer una diagnosi de les associacions de veïns;
vam fer una anàlisi a partir d’una enquesta a totes les associacions de veïns”.
I seguí explicant el funcionament de les associacions: “les associacions funcionen de moltes maneres, algunes només fan les festes majors, que no deixa
de ser una activitat molt important. Però no és cert que les associacions de
veïns ja no es mobilitzin. És un altre moment, però quan cal les associacions de
veïns es mobilitzen ràpidament. Però ara toca més coses, organitzar activitats,
col·laborar en actes educatius i formatius adreçats a la població. Sabadell. En
aquest moment el més important és el tema de l’aigua. CASSA [la Companyia
d’Aigües] ha de retornar als usuaris l’import de més que es va cobrar en els
rebuts de l’aigua del 1986”.
De la seva feina com a presidenta de l’AV de la Concòrdia, l’Enriqueta recorda:
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Sant Vicenç de Jonqueres és una església catalogada inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El conjunt està format
per l’edifici de l’església, la rectoria adossada pel
costat de ponent, la sagristia, el campanar i el
clos del cementiri pel costat de llevant i migdia.
Des de l’any 1995, l’antiga església s’ha convertit en la seu del Servei General d’Informació de
Muntanya. Als anys 1990, l’ermita i la rectoria es
va rehabilitar sota el patronatge de l’Ajuntament
de Sabadell (actual propietari), del Fons social
Europeu i de l’INEM.

El Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera
Virgen de Gracia es va crear el 1981. Tres anys
després, el 1984, va fer la primera romeria. Treuen l’escultura de la Mare de Déu de la Parròquia
de Sant Roc fins a Sant Vicenç de Jonqueres, on
hi ha activitat tot el dia.
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Entrevista a Enriqueta Villaba, presidenta de la
FAVS. Sabadell dia a dia, núm.60 tercer trimestre
del 1993.

46

“El problema amb l’escola bressol ja el vam solventar, i és que ens en sortíem bastant bé amb el districte dels problemes que teníem. A llavores també
vam tenir el problema del canvi dels comptadors de la llum, que venia la companyia de la llum i trucava en els pisos, els que fossin, hi havia gent gran i els
deien que els canviarien el comptador gratuït però no els hi deien que automàticament ja els posaven de mínim, ja els triplicaven, el que pagaven ells. Saps?
I, és clar, a llavores també ens hi vam posar i no els hi vam deixar canviar. Els hi
dèiem, primerament si voleu pues mireu els aparells que tenen. Això deuria ser
pels noranta. Bueno, total, vam tenir una discussió amb els de la companyia i
van dir que vindrien amb els Mossos d’Esquadra i nosaltres vam dir «Ja podeu
venir amb els Mossos d’Esquadra i nosaltres vindrem amb la tele». I no van
tornar.
I de la federació, pues mira, n’hi havia moltes, de coses, vam tenir una reunió
amb el conseller de Sanitat de la Generalitat. Estava molt enfadat perquè li
vam demanar una reunió i ens va derivar a un segon. No sé amb qui. Evidentment, nosaltres no hi estàvem d’acord, i a llavores li vam fer una carta en què
no li donàvem sortida. No podia sortir per enlloc més que rebre’ns, i quan ens
va rebre estava una mica enfadat. Però ja li va passar. Li va passar perquè vam

aconseguir que donés diners a l’hospital del Taulí, perquè, és clar, era comarcal, l’hospital del Taulí, no era solament per Sabadell. I, és clar, no n’hi havia
prou. I ens va donar diners”.
El juny de 1986 la Companyia d’Aigües (CASSA) va demanar a l’Ajuntament, per
segona vegada consecutiva, un augment dels preus de les tarifes de l’aigua. I
el consistori aprovà un increment inferior. La Comissió de Preus de Catalunya
va autoritzar l’increment dels preus superiors als establerts per l’Ajuntament,
que va interposar un recurs de reposició i un contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest darrer, el 19 de juliol de
1989, declarà nul·la la resolució impugnada. Fet que fou ratificat pel Tribunal
Suprem, l’11 de juny de 1993. L’anul·lació d’aquestes tarifes implicava que,
des de l’aprovació per la Comissió de Preus el 1986, CASSA havia cobrat a
les persones usaries del servei unes tarifes il·legals i que havia de retornar la
diferència.
El setembre del 1993 la comissió ciutadana liderada per la FAVC va encetar
una campanya per exigir a CASSA la devolució de la totalitat del deute des del
1986 fins al 1991.100 És una de les campanyes que l’Enriqueta recorda amb més
satisfacció.
“Llavores lo que més recordo que vam portar més endavant va ser el tema
de l‘aigua. La Companyia d’Aigües va saltar per sobre de l’Ajuntament i va demanar permís a la Generalitat per apujar els preus. I els va posar com va voler,
i vam començar a lluitar. I a llavores el tribunal va dir que s’havien de tornar els
diners i aquesta campanya és la que més em va agradar perquè vam fer unes
enganxines que deien «Jo no pago i ho ingresso a tal número de compte». Un
número de compte que estava, que no podia tocar ningú fins que signés l’alcalde de Sabadell. El nom del compte era del secretari de la federació, el Josep
Maria Borris, i jo. O sigui el meu. Però nosaltres no podíem fer res allà fins que
l’alcalde signés. L’alcalde, el Toni Farrés, va signar, perquè pogués cobrar les
aigües de Sabadell, el 10 de març del 95. La veritat és que estava molt bé.
L’’Eulàlia,101 que la teníem allà de secretària, va fer un termòmetre i cada vegada que entraven diners ho posava i s’anava posant vermell, vermell, i va
arribar a dos-cents milions, no et pensis. De pessetes d’aquella època. Primer
vam anar fent assemblees per tots els barris per explicar-ho a la gent, i després... el que era molt divertit és que la Companyia d’Aigües quan un veí no
pagava se n’anava i precintava. I això no ho podia fer, havia de demanar permís
a l’Ajuntament, i no en demanava. I llavors la gent ens trucava a nosaltres,
i anàvem allà i tallàvem el precinte i enganxàvem una enganxina. I llavores
agafàvem el precinte, fèiem una fotocòpia de l’ingrés i anàvem a l’Ajuntament
i li entregàvem. O sigui va ser molt bo. Cada veí vam signar un paper i el vam
portar a la Companyia d’Aigües, que semblava, saps la furgoneta aquella que
abans anava a portar els pressupostos generals de l’estat que estaven tanta
estona descarregant, doncs nosaltres també, i va ser molt divertit. I llavors,
evidentment, ens va haver de tornar diners. Però la Companyia d’Aigües..., la
veritat és que vam canviar de president, perquè primer hi havia el Josep Cases
i després hi va entrar el Xavier Bigatà, i amb ell vam tenir reunions, i li dèiem,
escolta vosaltres teniu molts noms que ja no són dels veïns. I els veïns si volen
canviar de noms, vosaltres els hi feu pagar, però quina tonteria és aquesta si
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nomes és agafar els diners i canviar el nom. I la veritat és que ho van entendre
i ho van fer. I jo estic molt contenta. Estic molt contenta de totes les coses que
vam fer a la FAVS, la veritat”.

2.6 Neix la reivindicació ecologista a la ciutat
Dins o fora del moviment veïnal, començaren a sorgir moviments sectorials
que, simultàniament o amb posterioritat, adquiriren autonomia organitzativa.
És el cas del moviment feminista. Però també va passar amb el moviment ecologista, que a Sabadell té una data per assenyalar, el 1990, amb la constitució
de la Comissió Ecològica dins de la FAVS, sorgida de les lluites per salvar el
bosc de Can Deu.
I no és d’estranyar que siguin joves els que comencin comprometent-se amb
aquest nou moviment. La Virginia era una joveneta quan va iniciar el seu activisme fruit, ella diu, del tarannà del mateix barri.
“Doncs mira, jo vivia a Can Deu, que era un barri, als anys 1970-1980, amb
molta vida comunitària, molta potència cultural i social, potser perquè estava
una mica aïllat −en aquell moment estava realment lluny de la resta de Sabadell− i també perquè hi havia molta gent, moltes parelles joves amb fills, i
perquè era un barri construït l’any 1973 i es va planificar d’una manera que estava fet amb places. Realment els cotxes hi passaven al voltant, però hi havia
moltíssima relació de carrer, molta vida de carrers. Es jugava molt al carrer, hi
havia molta, molta activitat. Hi havia gent amb moltes inquietuds, i en aquells
moments que anàvem cap a la democràcia..., això va fer que el barri tingués
una potència reivindicativa molt..., molt gran. També hi havia un centre cívic,
que llavors era molt poc habitual. Es va construir un centre cívic amb cinema,
amb piscina... Em sembla que tot plegat va fer que la vida social del barri fos
molt, molt activa. Jo no en tinc memòria, d’això [la Virginia va néixer a Astúries
el 1971 i va arribar a la ciutat el 77]. Però sí que em sembla que aquesta vida
inicial del barri molt reivindicativa per demanar l’autobús, per demanar l’assistència sanitària, va fer que també hi hagués molta vida cultural. Llavors, als
quinze anys o així, vaig començar a ser molt activa. Hi havia un grup d’esplai
−jo hi havia anat de nena−, on vaig començar a fer de monitora”.
El 1986, amb 15 anys, es va treure el títol de monitora.
“Però no me’l podien donar perquè encara no tenia l’edat legal. Llavors també hi havia un grup de joves, al centre cívic, i vam formar una colla de diables,
els Diables de Can Deu, que després també vam fer un drac... Tota aquesta
activitat em va posar en contacte amb l’associació de veïns del barri”.
L’Esplai va decidir que fos la Virginia qui els representés a les reunions de l’associació de veïns (creada el 1974). Era el 1987 o 1988. “Doncs, a partir dels 16-17
anys vaig participar a les reunions de la Junta de l’Associació de Veïns de Can
Deu. De fet, durant molt de temps vaig fer les actes i tot, com si fos la secretària.
La presidenta era l’Esther Lopera, una dona amb molt caràcter i una dona molt...,
molt potent, molt reivindicativa. En aquell moment hi havia gent que es movia al
voltant d’aquesta associació per moltíssimes reivindicacions al llarg del temps.
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“Després, jo vaig marxar a viure a Ca n’Oriac, però seguia en contacte de
totes maneres amb l’associació de veïns. L’any 1990 vam acampar al bosc de
Can Deu. Allà teníem la sort de viure just al costat de la natura. Hi va haver un
intent de la Caixa Sabadell de fer una promoció de cases a l’entrada del bosc
de Can Deu i llavors el barri va reaccionar. Hi va haver moltíssima gent que
això ho va viure com un atac al seu espai, un espai que es feia servir molt. Per
a les escoles, la gent hi anava a passejar i... I llavors es va fer una acampada
a la part que li dèiem Los Trigales, al costat de l’Escola Can Deu. Vam estar-hi
acampats deu o dotze dies. En aquell moment, van venir a fer costat a aquesta
reivindicació entitats que eren d’altres zones de Sabadell o entitats més de
ciutat, no del barri, com l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura
(ADENC), per exemple, o la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i moltes altres
entitats. La FAVS també, evidentment.
“Llavors, a partir d’aquesta convivència i del fet que ens van fer veure que realment una amenaça molt més greu per al barri, més que no pas aquestes cases,
era que passava per allà el Quart Cinturó. De fet, el projecte del Quart Cinturó
des dels anys seixanta passava de ple pel costat del barri i pel bosc. Ens van
fer prendre consciència que, més enllà del barri, hi havia una necessitat de
preservar aquell espai molt més forta i de reivindicar que no necessitàvem el
Quart Cinturó. Llavors, a partir d’aquell moviment, hi va haver alguna gent del
barri, l’Isidre Soler, per exemple, que va parlar amb la FAVS, i vam formar com
una mena de vocalia, la Comissió Ecològica de la FAVS,102 i en aquesta comissió
hi havia gent de diferents llocs. Molts sí que érem de la zona nord, perquè era
gent que havíem estat allà acampats, però no només érem de Can Deu. D’altres
llocs: també de la Plana del Pintor, de Ca n’Oriac... Llavors, amb aquest grup de
gent, vam començar a fer activitats de conscienciació. D’una banda, pel tema
de la protecció del bosc de Can Deu, hi havia una campanya que es deia Salvem
el bosc de Can Deu. Encara en tinc alguna enganxina amb la imatge que es va
fer per a aquesta campanya.
“I també ja vam agafar altres temes d’ecologia que, és clar..., en aquell moment
−hem de pensar que a començaments dels noranta tampoc era com ara, que
tothom parla de crisi climàtica−, en aquell moment es veia tot molt lluny. Fins
i tot a nivell de residus, recordo que vam fer una exposició al Casal Pere Quart
i unes jornades com a comissió ecològica de la FAVS, i això era molt novedós.
Vam començar a parlar del tetrabrik, de com es podien reciclar o no diferents
materials... Vull dir que, d’alguna manera, la convivència de la gent que havíem
estat allà, i el fet que, a més, vam entrar en contacte amb altres entitats i que
la FAVS ens va donar aixopluc, va fer que es formés aquesta comissió ecològica
de la FAVS. Òbviament era part de la FAVS, però teníem una vida pròpia [riu] per
organitzar activitats. Organitzàvem jornades i diferents activitats.
“Bé, a la FAVS també vaig participar-hi. Vaig estar un temps anant a la junta
de la FAVS. Crec que no es deia junta, es deia plenari, em sembla. Anava a
les reunions que es feien cada quinze dies a la FAVS com a representant de la
Comissió Ecològica. Vull dir que ja no hi anava com a associació de veïns, sinó
com a part de la mateixa FAVS, i vaig estar temps anant-hi.
“Llavors, aquesta comissió ecològica, en contacte amb la UES, sobretot amb la
Secció Natura de la UES, amb l’ADENC i amb la Unió de Pagesos, vam formar
una pre-entitat [riu] o una mena de plataforma que es deia Quart Cinturó: Quitrà
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o Vida. Amb aquestes quatre entitats vam començar a organitzar debats, a fer
algun article al diari, a fer activitats per cridar l’atenció, perquè el Quart Cinturó
el consideràvem una amenaça molt gran per a la ciutat. A partir d’aquí vam
fer altres col·laboracions, també per reivindicar l’espai agroforestal... i altres
reivindicacions conjuntes”.
En efecte, el mateix any 1991 s’organitzaren, del 26 al 29 de novembre, les Primeres Jornades d’Ecologia Urbana. Entre les conclusions que en van sortir destaca l’impacte sobre Sabadell del creixement de la Gran Barcelona; elaborar un
model alternatiu de creixement que satisfaci les necessitats de la ciutadania
i respectuós amb el medi natural; fomentar el coneixement i l’estima cap al
rodal de Sabadell; qualificar algunes zones naturals com a protegides; ampliar
els espais vers de la ciutat; transformar la Gran Via, combatre el Quart Cinturó
per tal que deixi de ser una barrera que divideix la ciutat, i fomentar l’ús de la
bicicleta i el transport públic.
El 2 i 4 de març de l’any següent s’organitzaren les Segones Jornades d’Ecologia Urbana, que es van centrar en la contaminació de l’aigua, la recollida
selectiva d’escombraries i la contaminació industrial. I també a recuperar el riu
Ripoll, per la qual cosa era imprescindible la construcció d’una depuradora, i
feien la proposta de crear un parc ciutadà.103
Segueix la Virginia,
“un temps després, ara no sabria dir quan, potser cap al 1993-1994, vam
entrar en contacte amb entitats del Vallès Oriental que també tenien molta
preocupació pel pas del Quart Cinturó. Perquè, és clar, per a Sabadell és un pas
pel rodal amb un impacte mediambiental molt gran, però per al Vallès Oriental,
a part de l’impacte mediambiental, hi havia l’impacte econòmic... Vull dir, la
forma de vida de molta gent de pagès estava en perill, no? De fet, al Vallès
Oriental hi havia alguns pobles −les Franqueses, recordo− que em van impressionar al seu moment. Tots els grups municipals, tots, fins i tot el PP, hi estaven
en contra! Vull dir, era tot un poble que... És clar, nosaltres estàvem en una
ciutat molt més [riu], molt més grisa, no, d’alguna manera, ens va donar molta
vida, [riu] veure que hi havia altra gent que compartia aquesta necessitat de
lluitar contra el Quart Cinturó. Llavors, es va fer tota una feina d’anar parlant
amb entitats i es va formar la Campanya Contra el Quart Cinturó. A la campanya
contra el Quart Cinturó ja hi havia gent de moltes entitats del Vallès Oriental,
del Vallès Occidental, també gent de Terrassa, del Baix Llobregat, d’Abrera, que
també estaven molt afectats”.
El 1994, la Comissió Ecològica organitzava les Terceres Jornades d’Ecologia
Urbana (22 al 24 de març), sota el títol El transport urbà a debat. Els anys
següents, la Comissió Ecològica va seguir amb les seves activitats; no obstant
això, la FAVS la dissolgué el 1997. Antonio Santamaría diu que sobre la dissolució de la Comissió Ecològica va planar la sospita que la direcció de la FAVS
s’havia alineat amb l’equip de govern, a qui no agradava el posicionament de
la Comissió, sobretot pel que fa al Quart Cinturó, sobre el qual Antoni Farrés
sempre es va mostrar a favor.104
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missió Ecològica expressant el seu descontentament en la seva manera d’actuar, donant a entendre que ho feien al marge de la Federació. I els imposava
que, per mantenir una comunicació entre ambdues parts, una sola persona de
la comissió havia de participar en la reunió mensual de la Federació, i una havia
d’assistir des de l’inici a les reunions del Secretariat. Tanmateix, uns mesos
després, l’1 d’octubre, cinc membres de la Comissió Ecològica, entre les quals
la Virginia,105 van escriure una carta a la resta de la comissió explicant que la
FAVS els havia dissolt i que els ho havia comunicat per via telefònica.
El 1992 hi hagué la inauguració del parc de Catalunya (21 i 22 de març),106 que
era una llarga i antiga reivindicació nascuda de l’Associació de Veïns de la Creu
Alta. Si bé el moviment veïnal venia sovint reforçant els propòsits de l’Ajuntament, en aquest cas, a l’inrevés, era l’administració qui va fer seu aquest
projecte, tot i que la concreció finalment diferia del projecte ciutadà, atès que
el parc es convertia en el nucli del propòsit de l’alcaldia per fer de l’Eix Macià
un centre de negocis i el desenvolupament d’aquell indret de Sabadell per tal
de fugir de la sempre temuda conversió de la ciutat en un suburbi de Barcelona.

2.7 Balanç de vint anys de feminisme: incidència del
feminisme al moviment veïnal de Sabadell
El 1996 es commemoraren dues dècades de feminisme a Catalunya, amb l’organització d’unes noves jornades que portaren per títol 20 anys de Feminismes
a Catalunya. D’aquests vint anys en feren un balanç positiu.107 Com que defenso que el feminisme canvià la vida de les dones i de les seves organitzacions,
val la pena copiar, encara que sigui llarga, la cita d’aquell balanç per comprovar
si s’adequa al que passa en aquests anys al moviment veïnal de Sabadell.
“Vint anys són una generació. Un període prou llarg per considerar amb una
certa perspectiva els canvis que hem viscut. Una bona ocasió per fer balanç i
intercanviar desitjos i propostes de cara el futur. Els darrers vint anys i escaig
han estat, a més, especialment significatius per a les dones de tot el món i ens
han obert noves oportunitats per començar a redefinir les nostres vides, que
han deixat de ser un destí dictat per la fisiologia per donar pas a un ventall més
ampli d’opcions. Hem accedit a l’educació i ens hem incorporat massivament al
treball remunerat, com a activitat continuada i vessant significativa del nostre
projecte vital.
“Amb el suport del feminisme, hem redescobert la nostra sexualitat; el lesbianisme, l’amor, la sexualitat i l’erotisme entre dones han assolit una nova visibilitat. Hem donat una nova prioritat a les relacions entre dones i a la creació
d’espais de relació i d’expressió de i per a les dones.
“Gràcies al desenvolupament dels estudis feministes, hem aprofundit moltíssim en el coneixem de la història i la realitat actual de les dones, i hem
desenvolupat noves conceptualitzacions per interpretar aquesta realitat. [...] el
feminisme ha impulsat directa o indirectament la major part dels canvis dels
darrers anys, uns canvis que han transformat en major o menor grau també la
vida de les dones que no han participat directament en el moviment o que fins
i tot ni tan sols s’hi han sentit properes[...]”.
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Els documents de la Jornada assenyalaven amb convicció com el feminisme
d’aquells darrers anys havia ampliat i diversificat els camps d’interès i de treball, i havia “donat lloc a la creació de grups amb finalitats i àmbits d’actuació
específics, no sempre constituïts formalment: des de les associacions de barri
fins a col·lectius d’estudiants; des de secretaries i departaments de les dones
dels sindicats fins als grups d’ajuda mútua; des dels grups de lesbianes fins als
grups ecofeministes o de solidaritat; des dels col·lectius dedicats a promoure
projectes en l’àmbit de la creació i cultura; llibreries..., etc.”.
Anem cap a Sabadell de la mà de la Virginia. L’Associació de Veïns de Torreguitart nasqué deu anys després de les primeres jornades, el 1985, i va tenir una
Vocalia de Dones des del començament
“que feia moltes activitats. Vull dir que sí que era una associació de veïns, en
això, totalment diferent de la resta. També era un barri molt jove, no? El barri
de Torreguitart, abans de Can Llong, era el barri més jove de Sabadell, i potser
també va influir això, no? Era una associació de veïns –i encara ho és– molt
combativa. Era una associació de veïns molt jove, que havia nascut en un barri
molt gran. Molta part de protecció oficial, en què hi havia molta gent jove, molta gent molt activa. Allà hi organitzàvem moltíssimes activitats i reivindicàvem
molt la Vocalia de Dones”.
L’experiència de l’Ana, tant al barri com al sindicat de CCOO, confirma el lligam
amb el feminisme.

El 2000 l’ONU oficialitzà el 25 de novembre
com el Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència contra la Dona.

108

52

“A ver, Torreguitart era un barrio nuevo, lo estrenábamos nosotros, eran las
primeras viviendas sociales que hacía el Ayuntamiento democrático y la inmensa mayoría de gente eran jóvenes. Nosotros vivíamos de alquiler en Pueblo
Nuevo y pedimos un piso de protección oficial y nos dieron este [on estem fent
l’entrevista]. En el sindicato ya había avanzado mucho la participación de la
mujer. Cuando digo mucho, entiéndeme: es que ya no éramos una o tres; si
éramos veinte en la ejecutiva del sindicato, igual cinco éramos mujeres.
“Y en Torreguitart había la Asociación de Vecinos, con una vocalía de Mujeres
que se han movido bastante siempre. Cada 8 de marzo hacen una pequeña obra
de teatro, y se han movido siempre a nivel feminista. Yo, como responsable
de la Dona en el sindicato, he participado en las mesas, fundamentalmente
del Ayuntamiento de Sabadell, en las mesas de Igualdad del Ayuntamiento
de Sabadell, y ahí participaban las mujeres de casi todas las asociaciones de
vecinos. Entonces ahí preparábamos un poco como se trabajaba, no sólo el 8 de
Marzo y el 25 de Noviembre,108 sino que planteábamos trabajo de cara a todo el
año, las actividades que se podían hacer... Y luego, cuando surgían problemas:
que sí despidos de mujeres, que sí… Bueno, recuerdo que una chica –todavía
eran los años 80– murió de un aborto clandestino. Ya estaba aprobado el aborto [la llei s’aprovà el 1985], pero llevaba poco tiempo. Bueno, pues siempre nos
movilizábamos mucho. Recuerdo que también nos habíamos movido por temas
de abusos sexuales y de violaciones. Cuando había represalias contra mujeres
en una empresa, intentábamos, por supuesto, montar el pollo en la empresa
que correspondiera. Yo en esos temas también he trabajado mucho, son temas
muy delicados, que cuestan, ¿vale? Es muy duro, el tema de los abusos sexuales en el trabajo es terrible. Yo una vez iba con una compañera, con Ángeles, y

si no me para, le pego al tío. No sé qué le dijo a la niña, ¿eh? Era una niña de
18 años y él, un viejo asqueroso. Ni recuerdo lo que me dijo, pero me fui para
él y, si no me para Ángeles, le pego, eso seguro.
“Las mesas del Ayuntamiento estaban organizadas un poco por temas: había
la mesa laboral… Pero todo se hacía por feminismo, ¿eh? Todo era el tema de
la dona. Era una organización preparada por el Ayuntamiento, pero en la que
participaba mucha gente. Participaba todo el mundo. Y era un trabajo bueno y
había un ambiente muy majo y se trabajaba bien.
“En todo lo que se organizaba en Barcelona nosotros participábamos, el 8 de
Marzo, el 25 de Noviembre cuando había temas de esas características, por
supuesto que nos íbamos a Barcelona, y siempre había comunicación con el
movimiento de Barcelona. Pero aquí éramos bastante autónomas. Además, al
estar yo ligada con Comisiones y al tener Comisiones su Secretaria de la Dona
también nos ayudaba a estar conectadas con Barcelona”.
D’altra banda, l’Enriqueta, presidenta de l’AV de la Concòrdia, va ser elegida
presidenta de la FAVS el 1988. El 1999109 entrà una altra dona com a vocal, la
Montserrat Tortosa, l’any següent, encara amb l’Enriqueta com a presidenta,
entraren dues dones més com a vocals, la Rosa Hernández i la Francesca Gil.
L’Elena va ser presidenta de l’AV de la Creu Alta de 1992 al 2008, com també va
ser vocal de la FAVS. A la junta que ella presidia hi havia altres dones:
“la Josepa Pladevall va ser la tresorera uns quants anys, la vicepresidenta
era la Teresa Comellas, que quan vaig plegar de l’Associació va ser la presidenta i haig de dir que és una gran dona, treballadora, amb fermes conviccions
socials i durant uns anys va estar al capdavant de l’Associació. Una dona molt
interessant. Altres dones eren la Maria Ramoneda, la Lluïsa Benavides, l’Ester
Vidal, la Maria Pujol, l’Anna Vidal, l’Assumpta Figueras, la Rosa Maria Figueras, la Montserrat Gay i altres que hauria de buscar en les actes perquè la
memòria em falla. Van formar part tant de la Junta de l’Associació de Veïns,
com de la Comissió de la Festa Major de la Creu Alta”.
La Puri va ser presidenta de l’AV de Ca n’Oriac en dues ocasions, la primera, a
partir de 1994.
La Tere la primera vegada que va ser presidenta de l’AV de Gràcia va ser del
1995 a 1998. I estava acompanyada d’altres dones.
“Hi havia la Dolors Molas, hi havia la Núria Serrano, hi havia la Dolors... A
la Junta sempre hi ha hagut dones i ara també. De presidenta, només jo. De
secretària, sí que n’hem tingut, de dones”.
S’ha d’explicar, no obstant això, que ella feia molt que anava a les reunions de
la Junta sense tenir cap càrrec. Fins que una vegada que van haver de votar, no
va poder fer-ho i aleshores va decidir que sempre seria de la Junta.
“I vaig continuar a la Junta algun temps, però llavors vaig pensar: «Jo vinc a
l’Agrupació sempre, jo he anat a totes les reunions». Però una vegada em van
dir: «Tu no ets de la Junta, tu no pots votar». I jo vaig dir: «Ah sí? Mai més!
Sempre més seré de la Junta». I ja tota la vida he sigut de la Junta. No per
poder manar, perquè si estic treballant i sempre vinc... I deien: «No, no, tu no
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La llista proporcionada per la FAVS comença
el 1988.
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ets de la Junta». Jo vaig pensar: «Però si jo vinc més que els de la Junta», jo
no fallava mai, aleshores em vaig enfadar. Em penso que no van votar mai més
res, i no me’n recordo ni què era, però jo sé que em vaig enfadar molt i vaig dir:
«Mai més, ja seré sempre de Junta». I tota la vida he sigut de Junta, bé, tota la
vida..., farà 47 anys que som a l’Agrupació de Veïns”.
Quan la Montserrat va entrar a la Junta de Covadonga el 1987,
“hi havia més homes que dones. Em sembla que érem dues dones i d’homes,
cinc o sis. Ho portàvem tot junts, però el que feia més feina eren el president
i el secretari, i les altres feines ens les repartíem. Ara soc vocal, només. A la
Taula de Dones de l’Ajuntament hi vàrem entrar com a associació de veïns,
deu fer uns quatre anys [entrevista feta el 14/12/20], quan la Mari va estar en
condicions d’assistir-hi; en aquells moments de dones sols érem ella i jo. Doncs
per exemple en el 8 de març, que es fan alguns actes, la Mari, que és la que
se’n cuida, doncs ella ens ho fa saber i nosaltres hi participem amb la manera
que podem. Però hi estem vinculats, eh? Al barri no fem res. Bueno, quan es
fa això del 8 de març és diferent. Ha sigut diferent aquest any [2020], però en
totes les activitats que es fan sempre s’ha fet una xerrada a l’auditori. Aquí al
nostre local”.
Veient com aquestes dones van anar entrant a les associacions de veïns i a
les seves juntes, podem dir que en el moviment veïnal de Sabadell s’ha produït
el canvi que el feminisme feia en el seu balanç. Amb tot, aquesta presència
de dones a les associacions i a les seves juntes en alguns barris es fa esperar
més i no serà fins entrat el XXI que s’incrementarà l’arribada de més dones,
coincidint amb un revifament de l’activisme veïnal.110

110
Més endavant analitzaré la participació de les
dones en els òrgans de govern de la FAVS i de les
associacions de veïns avui.
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3. L’activitat del moviment veïnal de finals
del segle XX fins a la primera dècada del segle XXI
3.1 La feina de la FAVS i de les associacions
El maig de 1999 Manuel Bustos Garrido, del PSC, va ser elegit batlle de Sabadell, encapçalant la llista més votada, amb 122 vots per sobre de Dolors Calvet
i Puig, de la llista de l’Entesa per Sabadell. El 2003, Bustos va ser reelegit
amb majoria absoluta i va formar un pacte amb la resta de partits a l’oposició
(CiU, ICV i ERC) deixant el Partit Popular i l’Entesa per Sabadell d’oposició
local.
Dos anys després començava a fer-se pública la seva possible implicació en
diversos escàndols de corrupció.
Amb tot, en les eleccions municipals de 2007, va perdre la majoria absoluta, en passar de quinze a tretze regidors, però va mantenir el càrrec de batlle de Sabadell per tercera legislatura consecutiva, gràcies al suport del PP.
L’any 2011, amb una pèrdua de 10.000 vots, va mantenir els mateixos regidors
i va ser elegit alcalde de Sabadell també amb el suport del PP.
La seva imputació en l’anomenat “Cas Mercuri” va fer que abandonés temporalment el consistori el 5 de desembre del 2012, però s’hi va reincorporar al
cap de dos mesos. Finalment, va renunciar a l’alcaldia de Sabadell el 14 de
febrer de 2013 i cedí el càrrec al seu segon, Joan Carles Sánchez Salinas, i ell
continuà de regidor.
L’entrada de Manuel Bustos al consistori de la ciutat va trencar l’hegemonia
de victòries històriques del PSUC i ICV a Sabadell.
Poc temps després, el 2000, també es produí un canvi en la direcció del moviment veïnal, quan l’Enriqueta va ser substituïda a la presidència de la FAVS.
L’Antonio Santamaría111 recull la idea que en el seu mandat es va ser massa
complaent amb les polítiques de l’Ajuntament. Per demostrar-ho, es diu que a
partir d’aquell moment la Federació recuperà el seu caràcter combatiu i reivindicatiu, i que les relacions entre el moviment veïnal i l’Ajuntament canviaren i
no foren tan bones. Tanmateix, l’Enriqueta continuà a la Junta de la federació
com a vocal.
111

“Jo ho vaig deixar, quan hi va haver l’Assemblea. Jo ja els hi havia dit que
no al secretariat. Que havia de marxar. A llavores em vaig quedar amb el tema

Op. cit., p. 203.

En la revista de la FAVS Barris, núm. 6.
Maig-juliol de 2002.
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de sanitat, però, és clar, ja era per marxar. I vaig marxar a meitat, abans de fer
la propera assemblea”.
Segurament hi ha una causa més significativa en la modificació del tarannà
d’aquest organisme que el canvi polític que s’havia produït al consistori. El cert
és que a partir d’aquell moment les relacions del moviment veïnal i l’Ajuntament anaren fent-se més complicades.
En Josep Gerona,112 de la FAVS, afirmava que en la nova conjuntura política es
donava per tancada definitivament un estat d’excepcionalitat de 20 anys i que
“en la nova etapa la globalització feia palesa a escala local tot un seguit de
violències contra els ciutadans que el poder local no és capaç de frenar si no
rep la pressió defensiva de les organitzacions cíviques. Vet aquí el paper de les
associacions de veïns protagonistes d’un renovat sentit comunitari i solidari”.
I, en efecte, en aquesta dècada l’associacionisme veïnal es revitalitza. Creixen
les reivindicacions relacionades amb assumptes que involucren tota la ciutat i
per aquesta raó se’n responsabilitza la FAVS, on participen les associacions de
veïns amb més o menys implicació, depenent del tema. I quan convé es treballa
amb altres entitats ciutadanes. Com és el cas del conveni que es va signar, el
2001, amb el Fòrum Ciutadà Dona i Sabadell.
És així, davant d’aquests assumptes d’envergadura que importen a tota la ciutat i que fins i tot traspassen els límits del terme, que el moviment veïnal s’organitza i es reparteix els papers i els assumptes. La Federació s’ocupa més dels
temes de ciutat que s’han de discutir i negociar amb totes les administracions.
Es mantenen reguitzells de reunions del secretariat de la FAVS amb l’Ajuntament, l’administració del Taulí, el Servei Català de Salut, el Consell Comarcal,
etc.; que requereixen reivindicacions i lluites amb la implicació de tota la ciutat, no solament del moviment veïnal. L’entitat compta per entomar totes les
tasques, a més de les persones de la Junta, amb la gent de les associacions a
través de les vocalies.
I les associacions s’organitzen com entitats pròximes a les persones, més arrelades al barri, centrant-se en les pròpies reivindicacions per millorar o solucionar els diferents problemes del seu territori que la crisi econòmica ha deteriorat molt. També es distingeixen per organitzar activitats culturals i altres que
serveixen per emplenar el temps lliure de veïnes i veïns.
L’Enriqueta matisa una mica aquesta divisió:
“Si, però tingues en compte que des de la Federació es lluita pels problemes
que tenen els barris. O sigui, jo tenia una sèrie de barrets. I no te n’enriguis.
Jo per exemple, jo me n’anava a l’AV [n’era la presidenta], llavores, per mi, tot
eren els problemes del barri i lluitava pel meu barri. Quan anava al Consell del
Districte, pues, allà ja no era solament el meu barri, allà eren els altres barris
que formaven part del districte; llavores ja, perquè per exemple, si des del
meu barri volíem que se’ns arreglés una plaça que ja teníem però que s’estava
deteriorant, en canvi el barri del costat estava reivindicant una plaça perquè
no la tenien, lògicament, primerament s’havia de fer l’altra plaça, no? O sigui
que s’havia de donar prioritat a lo que veritablement tenia prioritat. I llavores
tenia el barret de la Federació [n’era la presidenta]. Que la Federació era per
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a tota la ciutat no solament per al meu barri. Aquesta era la feina de la FAVS,
lluitar per a tots els barris perquè els barris venien a la reunió de la Federació i
exposaven els seus problemes. I llavores la Federació feia seu el problema de
l’associació que fos”.
Cal preguntar-se si aquesta divisió d’actuacions accentua les diferències entre
funcions d’homes i de dones, concentrant-se ells en la feina de la Federació
de més poder i elles en les de les associacions, tasques més de cura. I també
haurem d’observar si hi ha diferència entre les reunions internes de la FAVS i
les externes amb els altres col·laboradors socials o polítics. La Tere, davant la
qüestió del diferent comportament entre homes i dones, afirma que
“Nosaltres aquí al barri... A la Federació sí que ho he vist, molt, però aquí al
barri..., a l’Agrupació, no hem tingut mai problema..., no”.
“Nosotros somos la Asociación de Vecinos de Torre-romeu, pero estamos
agregados a la FAVS que es la asociación grande de asociaciones de vecinos, y
cuando nos toca reunirnos, pues nos reunimos”, explica l’Ovidia. “Yo era la encargada de ir a las reuniones. Cada uno teníamos una cosa. Cuando tocaba en
el Pere Quart113 yo iba al Pere Quart a la hora que fuera la reunión. Y he estado
muchos años yendo al Pere Quart a las reuniones, ya que allí nos reuníamos
todas las asociaciones. El presidente y la persona que le tocaba ir. Íbamos también a Cal Balsach114 y también he ido a las reuniones de Sol i Padrís.115 O sea
que yo he ido a todos los centros.
”Aquí tenemos un CAP de barriada que es bastante grande, y cuando nos toca
ir a la reunión de Sanidad, nos reunimos ahí con una persona de la FAVS que
viene y le explicamos los puntos que tocamos. Ahora [2020] estamos haciendo
unas… asambleas y estamos haciendo unas manifestaciones en el CAP de…
la Creu de Barberà. Allí nos reunimos los miércoles, de 10 a 11. Hay miércoles
que puedo ir yo y hay miércoles que va el presidente, que es Moya. Porque en la
Asociación de Vecinos ahora somos poca gente. Entonces Moya y yo somos los
que más nos movemos. Y si no vamos nosotros... Como los otros son mayores,
quieren que vayamos los que más responsabilidad tenemos”.
També les diferents associacions col·laboren entre si.
“Sí, quan ens ho han demanat nosaltres participem, tant aquí com a tot
el districte. O sigui, amb Campoamor, Espronceda i les Termes, som capaços
d’unir-nos, i amb la Federació”, ens diu l’Anna. És més, la coordinació o el
treball conjunt no es limita a treballar dins del que coneixem com a moviment
veïnal, sinó, també, encara que a voltes pugui ser una feina no mancada de
dificultats, amb les altres entitats del barri, atès que avui les associacions comparteixen el territori amb diverses entitats, que enriqueixin el teixit social.
És així que l’Anna reprèn les seves explicacions:
“Per a nosaltres són molt importants, i tenim molt bon rotllo amb els comerciants de la Creu, la parròquia de Sant Jordi i les altres associacions; intentem
posar-nos d’acord amb tots, perquè és l’única manera. Pensa que nosaltres, per
exemple, fem un quinto solidari i el que recollim és per a la Quetzal,116 que és
una altra entitat. Al barri hi ha de tot. Al districte hi ha les veïnals, de futbol,

Les funcions i activitats que acull actualment el
Casal Pere Quart són les d’un centre de promoció
cultural i associativa, espai d’exposicions i seu de
diversos serveis públics. Rambla, 69, telèfon 93
726 84 78, casalperequart@ajsabadell.cat.
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Cal Balsach, ara protegida com a Bé Cultural
d’Interès Local, era l’edifici de l’antiga fàbrica
tèxtil de la família Balsach, que es dedicava a
la fabricació de roba de llana per a senyores i
abraçava pràcticament tot el procés productiu.
Està edificada als terrenys de l’antic velòdrom.
La construcció va començar el 1942 i es va enllestir el 1948. L’edifici, de l’arquitecte Gabriel
Bracons, representa l’esforç de la indústria tèxtil
sabadellenca durant l’autarquia del franquisme (anys 40 i 50 del s. XX). En el seu apogeu
hi treballaven més de dues centes persones. Va
tancar durant la primera crisi del tèxtil després
d’un incendi a finals dels anys 1960. L’edifici té
tres parts ben diferenciades: l’ala dreta –la més
propera a l’església– es dedica a equipament esportiu; va ser la primera part que es va rehabilitar
amb el pavelló cobert. La part central és on hi ha
les sales del centre cívic. I a l’ala esquerra, la
part que dona al carrer de Maria Bell-lloc, està
cedida al Club Falcons del barri de Sant Oleguer,
hi tenen taules de ping-pong i sales socials. Ctra.
de Prats de Lluçanès, 16, 0808 Sabadell, ccivics@
ajsabadell.cat.

114

115
Seu de la Federació/Coordinadora de Casals
Entitats Gent Gran de Sabadell. C. de Sol i
Padrís, 58, Sant Oleguer, 08203, Sabadell,
coordijubidell@gmail.com.

Aquesta ONG es presenta de la manera següent “Fundación Quetzal es una organización
que trabaja para los países más necesitados del
tercer mundo. El objetico de nuestra Fundación
es ayudar al desarrollo de la mujer y la infancia
en los diferentes países que estamos colaborando. Actualmente la Fundación está trabajando en
tres países, Etiopía, Guatemala, India. Somos un
grupo de personas voluntarias encabezados por
Paquita, (Nuestra Presidenta) que desde el año
1998 decidimos hacer alguna cosa por hacer un
poco mejor este mundo. https://fundacionquetzal.org/.
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n’hi ha moltíssimes. Intentem consensuar algunes coses. El que passa és que
de vegades és difícil, per dues coses: primera, perquè, tot i que nosaltres tenim
llistat de les entitats, de vegades és difícil obtenir informació de l’Ajuntament
per poder cridar altres entitats; i, segona, perquè, de vegades des de les entitats ens marquem que els problemes són nostres. Fer treball conjunt, de vegades és difícil, eh!, amb algun tipus d’entitat”.
La Montserrat afirma que sempre tenen relacions amb les entitats del barri.
“Bueno del barri de Covadonga i les que no són del barri. Amb l’AV de la
Rambla vam treballar-hi molt. Bueno, ara està una mica parada perquè també
hem tingut un daltabaix a la Junta, però hi hem treballat molt perquè és la
que tenim més a prop, encara que estigui a l’altra banda de la via (riu). Però
és la que tenim més a prop, i hem treballat conjuntament fent activitats i tot.
Amb el Club de Natació també hi tenim molt bona relació, també ens ajuden,
i activitats que fan ells que necessiten controls pel barri, també nosaltres els
ajudem a ells. I després és un barri que entitats, entitats, no n’hi ha masses.
Amb les entitats de la ciutat ens relacionem amb totes via Federació, si algú
demana una cosa. Però un contacte directe com havíem tingut amb l’associació
de la Rambla, ara no en tenim tant, perquè ara el Club està com està, però sinó
sempre tenim molta relació”.
El testimoni de la Tere també va en aquesta direcció.
“Després està la Festa Major, ens posem d’acord amb l’Escola Teresa Claramunt per fer el Carnestoltes; tenim molta col·laboració amb els Gegants, el
Teresa Claramunt, l’Institut Pau Vila, tenim molta relació amb totes. Amb el
Pau Vila ens vam posar d’acord fa set anys per muntar una biblioteca pública, i
el Pau Vila ens deixa el local i entre el Pau Vila i l’Agrupació paguem la bibliotecària i es una biblioteca pública, però “de estar por casa”, i nosaltres volem
reivindicar una biblioteca. Bueno, no volem, la reivindiquem, que ens van dir
que la podien fer davant la Sallarès Deu, la fàbrica aquesta que hi ha davant
del Pau Vila, que la va comprar l’Ajuntament a l’altra legislatura, i van dir que
allí sí que podia anar-hi. L’Ajuntament, l’altre dia sortia, deia un company, que
la biblioteca de Gràcia és pública, i jo dic: «Sí que és pública, però no és pública pagada per l’administració, que la paguen els veïns, eh? Entre el Pau Vila i
l’Agrupació, no és pública de pública, és pública d’una manera diferent»”.
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Es tracta d’un edifici aïllat d’una sola planta de
forma triangular de més de 600 m2. Va ser construït l’any 1913 per l’arquitecte modernista Josep
Renom. Una edificació característica dels processos d’equipament de la ciutat a començaments
de segle XX, abans del subministrament públic de
l’aigua. A partir de la progressiva instal·lació d’aigua corrent als habitatges, la utilització va decaure fins a ser tancats. Durant uns anys l’espai va
ser utilitzat per magatzems municipals.
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El 2002 l’Associació de Veïns de la Creu Alta aconsegueix que la rehabilitació
del safareig del barri s’iniciï. Era una reivindicació de feia molts anys. El 1978
ja havia presentat diversos propostes per a la rehabilitació, la darrera a càrrec
d’Oscar Lorés, jove arquitecte del barri. Finalment la Biblioteca dels Safareigs
va ser inaugurada el 26 de maig de 2006. Es va restaurar respectant i conservant els elements arquitectònics originals i afegint-hi les comoditats i els
serveis necessaris propis d’una biblioteca. Així es va recuperar un equipament
patrimonial i se li va donar un ús per a la ciutadania, que se l’havia guanyat
amb un altre procés de lluita continuada.117
L’Elena assegura que
“Ens va costar molt! Vam aconseguir la biblioteca perquè els safaretjos
estaven completament abandonats i hi havia a dintre unes herbes que creixien

perquè el sostre estava obert i, és clar, allò estava abandonadíssim. Vam aconseguir la biblioteca. Ens va costar molt. Alguna cosa semblant va passar amb el
Centre Cívic, aquí al Balsach, també estava tancat, estava abandonat. També,
doncs, ho vam aconseguir. Ens va costar molt. La veritat és que ens va costar
perquè, bé, va costar. No sé si és per la idiosincràsia nostra, pel que fos, però
vam tenir molt, molt d’esforç per aconseguir aquestes coses, però s’han anat
aconseguint. Nosaltres, el local on ens reuníem, allà al carrer Major, que era a
les antigues escoles, l’Ajuntament ens el deixava fins a les 10 del vespre, a les
10 del vespre ja havíem de marxar. Era molt complicat. I al final ens van cedir un
local, una habitacioneta allà, compartida amb altres entitats, però allà teníem
un lloc, que abans tampoc el teníem i també el vam aconseguir”.
Quan van entrar els ajuntaments democràtics a Sabadell, en la primera època
de l’alcalde Antoni Farrés i amb la M. Dolors Calvet a la Regidoria d’Urbanisme,
es van requalificar i expropiar moltes fàbriques tèxtils de Sabadell tancades per
la crisi.
“T’ho explico, diu l’Elena, perquè la fàbrica Balsach fou una de les que es va
requalificar com a equipament polivalent. Aleshores, l’Associació de Veïns de
la Creu Alta sempre el va reivindicar per al barri. Els darrers anys que va ser a
l’alcaldia Antoni Farrés, es va cedir una part de la fabrica al club d’handbol de
la Creu Alta, com a equipament esportiu. Més endavant i ja amb l’alcalde Bustos, es volia posar la Regidoria d’Esports a l’edifici central. Nosaltres sempre
el vam reivindicar com a centre cívic. Vam fer manifestacions, assemblees veïnals, recollida de firmes, una comissió d’entitats conjunta amb l’Ajuntament...,
fins que finalment es va fer el centre cívic. Cal dir que des d’Urbanisme ens
van deixar participar en el projecte, van escoltar els nostres suggeriments pel
que fa a la distribució interior; cosa que no van fer amb el model de gestió;
nosaltres volíem una gestió compartida entre les entitats, similar amb el Centre
Cívic de Sant Oleguer, amb la cafeteria Àgora dinamitzant el centre. Això no fou
possible i l’Ajuntament de l’alcalde Bustos va donar la concessió del bar sense
concurs públic i amb opacitat i el resultat del bar ha estat un fracàs. Al Casal El
Tallaret, el 2015, només se’ls ha cedit la part de davant [la de la ctra. de Prats
de Lluçanès] de l’ala esquerra i després d’anys de lluita veïnal”.

3.2 Coordinació en temes de sanitat
Alguns temes transcendeixen els límits de la ciutat. Molts dels problemes de
la ciutadania ho són a escala comarcal i es fa necessari crear un organisme de
coordinació entre ciutats i pobles. Així és com el 2000 es crea la Coordinadora
de les Federacions de Veïns del Vallès Occidental. Totes sota el paraigües de la
Confederació d’Associacions i Federacions de Catalunya, que justament el 13
i 14 d’abril de 2001 celebrà la seva 17a trobada a Sabadell, presidida per l’alcalde Bustos, Jordi Pujol i Alfredo Vila –president de la Confederació–, on es
feu una radiografia del moviment veïnal avaluant els seus punts forts i febles.
El 1998 la FAVS impulsà la Plataforma Ciutadana en Defensa de la Sanitat
Pública. Dos anys més tard es constitueix el Consell de Salut, amb la implicació i participació de la FAVS, les associacions de veïns dels districtes, tots els
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partits polítics, els sindicats de la ciutat, el Servei de Defensa al Consumidor
(SEDECU), l’Associació de Salut Mental de Sabadell i la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Sabadell.
El 2002 s’endegà la campanya Sanitat pública de qualitat. On sorgiren importants discrepàncies amb el regidor de Sanitat sobre la necessitat d’un nou hospital. És també aquest any 2002 quan al barri de la Creu de Barberà s’inicia un
treball per reivindicar una Residència. L’Anna es queixa de no haver avançat en
aquesta qüestió. “La construcció de la primera residència pública i assistida
de Sabadell, estem [el 2020], malauradament, com al 2002, que és quan la
comencem a reivindicar. Hi ha uns terrenys destinats a la primera residència
pública i assistida de Sabadell. La residència del sud surt de l’associació de la
Creu, i l’antic president, l’Antonio González, és qui va començar a dur la batuta.
En una reunió es va plantejar què hi podríem fer, en aquells terrenys, i ell va ser
capaç d’unificar esforços, crear la primera plataforma d’entitats, on hi havia set
entitats. Però no s’ha fet res, eh?”.
El 2003 es dissolgué la Plataforma i fou la FAVS sola qui conduí les reivindicacions ciutadanes. És en aquest moment que es creen les vocalies de Sanitat a
les associacions per canalitzar la participació reconeguda a la Llei d’Ordenació
Sanitària de Catalunya (LOSC) de l’any 1990. I s’engega una campanya contra
la pretesa privatització de sanitat per part de la Generalitat, amb el lema de Per
una sanitat pública, gratuïta i de qualitat: no a les privatitzacions; i es reclama
un nou hospital entre Cerdanyola i Ripollet.118
El 2005, després d’anys de pressió del moviment veïnal, els alcaldes del Vallès
s’adhereixen a la reivindicació a la Generalitat i, davant la lentitud de les respostes les entitats vallesanes, convoquen una vaga el 17 de març, que es desconvoca arran de la promesa d’un pla de xoc per mitjà de la regidora de Sanitat
de Sabadell, Carme Forcadell.119 Finalment, la consellera de Salut, Marina Geli,
presenta una Pla de Xoc de Salut.

3.3 Altres reivindicacions
118
Antonio Santamaría, per veure la lluita per la
sanitat pública i de qualitat, p. 204 a 212.
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Maria Carme Forcadell i Lluís, sabadellenca
nascuda a Xerta (Baix Ebre), és una lingüista, activista i política catalana. Va ser regidora
de l’Ajuntament de Sabadell (2003-2007), presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (20122015) i diputada al Parlament de Catalunya (20152018), del qual va ser la presidenta. En el Judici
al procés independentista català fou condemnada pel Tribunal Suprem de l’Estat espanyol, l’octubre de 2019, a 11 anys i mig de presó i d’inhabilitació pels delictes de sedició i malversació. En
el moment d’escriure aquestes lletres, estiu del
2021, encara està empresonada, a l’espera que
el Govern central atorgui els indults per a ella i la
resta d’empresonats en el mateix judici.
120

Barris, núm. 10 juny-agost de 2004.

Antonio Santamaría, informa dels conflictes
entre l’Ajuntament i la FAVS i les acusacions
creuades entre ells, p. 229 a 231.
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La sanitat publica és una batalla emblemàtica del moviment veïnal i ciutadà,
però altres projectes involucren també la Federació amb campanyes ciutadanes importants. El 1999, amb una Comissió de set associacions de veïns del
Districte 3, es crea la Plataforma Antifeixista (PAS), en intensificar-se els atacs
feixistes.120 Aquell mateix any, la FAVS comença la lluita contra el túnel d’Horta, el camp de golf de Torrebonica i les reivindicacions pel parc del Nord. Sobre
aquest darrer assumpte, el 2001 la Comissió que treballa el tema del parc del
Nord arriba a un acord amb l’Ajuntament. El 2000, la FAVS organitza la Primera
Fira i Mostra d’Associacions de Veïns al parc de Catalunya.
Un altre tema important va ser el tractament de residus i la taxa d’escombraries121 que la Federació va començar el 2002 i on l’Associació de la Creu Alta
s’hi va involucrar de valent. Escoltem l’Elena.
“Una de les campanyes que també recordo que vam fer amb la Federació va
ser pel tema de les escombraries. Durant la campanya va haver-hi una forta re-

acció també perquè a l’època de l’alcalde Farrés ens van apujar la contribució.
Van dir: «A la contribució ja hi entren les escombraries, ja hi entra això i no es
cobraven escombraries». I llavors, tot d’un plegat, a l’època Bustos, van posar
la taxa de les escombraries i aquí amb la Federació vam tenir-hi una bona batalla, també, en això. Vam fer diverses manifestacions i ens vam implicar molt en
el tema de la taxa de les escombraries perquè no ens va semblar justa.
“En això penso que no es va escoltar les entitats del tema ecològic, o sigui l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC). Jo recordo
haver anat a una reunió a l’Ajuntament amb representants dels veïns, de les
associacions de veïns, representants de l’ADENC, representants de la Unió Excursionista (UES), i no recordo qui més, i es van presentar projectes pel tema
de la taxa. Nosaltres perquè hi estàvem en contra, però l’ADENC va presentar
un projecte que a mi em va semblar molt raonable, que deia que aquesta taxa
es plantegés d’una manera que s’aconseguís potenciar molt més el tema del
reciclatge i de la distribució de les escombraries. Bé, que fos molt millor per
al medi ambient, no? O sigui aprofitar aquesta taxa per aconseguir millorar el
medi ambient, ja que cobraven més, no? En aquell moment a mi em va disgustar molt −i és una cosa d’aquelles que et queden de la vida− l’actitud dels
que en aquell moment hi havia a l’Ajuntament. L’actitud de l’Ajuntament de
prepotència i de no voler acceptar res del que presentaven aquelles entitats.
Perquè nosaltres hi anàvem per protestar, però aquelles entitats portaven un
projecte treballat. Allà hi havia unes persones que no cobraven res per ser allà.
Hi anaven voluntàriament. Ells sí que cobraven, els regidors, els que eren allà.
Va ser una falta de respecte i una poca sensibilitat per allò que aquella gent
estaven fent que a mi em va doldre. Ja ho vaig dir, eh! Em va doldre molt. No
per nosaltres, perquè nosaltres anàvem allà a protestar. Ciutadans de Sabadell
d’unes entitats de Sabadell, ADENC i UES, que són entitats potents i que se
les trepitgés i que se les menysvalorés d’aquella manera! I suposo que no en
devien ser conscients perquè no han demanat perdó ni molt menys, eh?”.
També cal valorar que el moviment veïnal, per mitjà de la CONFAVC, el 2004
va entrar a la plataforma unitària contra les violències de gènere, sobretot
tenint en compte que no serà fins quatre anys més tard que es promulgà la Llei
5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, una fita molt
important però que malauradament el dia a dia ens demostra encara que és
insuficient.
Aquest mateix any la FAVS va crear una comissió per tractar el tema del cementiri.
La crisi econòmica de 2007-2008 empobreix la població i augmenta les desigualtats en la societat, i és als barris on se’n plasmen les conseqüències. En
l’àmbit general, la crisi financera del 2008 liquidà el Pla de xoc en l’àmbit de la
sanitat, igual que el projecte del nou hospital, en què el moviment veïnal havia
esmerçat tants esforços.
No totes les lluites arriben a bon port, admet l’Elena,
“el tema de la sanitat, de l’Hospital del Taulí, que es volia que s’hi posessin
més diners i que se solucionessin llistes d’espera i tot això. Vam lluitar pel
tema de la sanitat conjuntament amb la Federació. Després vam demanar que
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se solucionés el tema de les estacions: l’estació de la plaça Espanya de la
Renfe, on hi havia aquelles escales, i la d’aquí el centre, on no hi havia ni un
ascensor i havies de baixar aquelles escales i tot això. En això també ens hi
vam posar i no va sortir com volíem.
“Llavors hi va haver allò del Via Vallès, una entitat de Sabadell on hi havia
bastanta gent interessada pel tema del túnel del tren, que no es volia com s’ha
fet ara. Es demanava d’una altra manera i que no es fes malbé el Passeig. Es
demanava que l’estació se situés al carrer Sant Josep on hi ha aquell aparcament, que el Passeig se salvés. Bé, tota una sèrie de coses i ho encapçalava
el Manel Larrosa, l’arquitecte, que havia estat regidor d’Urbanisme entre el
1979 i el 1987, que era el que portava els projectes i tal. També hi havia el
Monràs.122 Hi havia diversa gent així significada de Sabadell, hi havia bastanta
gent bona i es demanava això, però no hi va haver manera.
“A veure, l’Ajuntament no hi va col·laborar gens. O sigui, en això l’Ajuntament
no va col·laborar gens, i a la Generalitat hi havia aquell de Girona. El Nadal!.123
I tampoc no hi va haver manera. I això que es va treballar molt en aquell projecte i amb això també hi vaig estar una mica posada. Es va treballar molt en
aquell projecte. Ens vam documentar molt bé, es va explicar molt bé. S’haguessin estalviat molts diners perquè aquí al Passeig es va treure moltíssima terra i
es va treballar molt. Va haver-hi molt moviment de terres i camions i camions.
I molt enrenou. Tot això potser s’hauria estalviat amb el projecte que portàvem
nosaltres, però no hi va haver manera d’aconseguir-ho. El que sí que vam aconseguir va ser el nom de l’estació d’aquí, que li volien posar Eix Macià i nosaltres
vam dir que volíem la Creu Alta, i al final es va aconseguir que es posés la Creu
Alta. Això sí, és l’única cosa que vam aconseguir de batallar amb tot això”.
En efecte, l’any 2005 la FAVS, amb disset entitats més, organitzà una campanya per eliminar les barreres arquitectòniques de les tres estacions de la Renfe.
I el 8 d’octubre del mateix any una contra l’aeroport.
El barri de Covadonga era un dels més interessats a solucionar el tema de la
Renfe. La Montserrat ho recorda. “També vam treballar molt, molt, per tenir
l’estació de la Renfe, que es pogués pujar i baixar sense barreres. En això hi
vam estar anys, anys i anys treballant, fins ara últimament, deu fer uns tres o
quatre anys, que s’ha aconseguit. Però va ser una lluita molt gran”.

Marc Monràs Vinyes va ser directiu del Banc
de Sabadell, com ho fou el seu pare, l’històric
dirigent del banc Francesc Monràs i Ustrell. Marc
Monràs va ser el director de la campanya de la
Consulta a Sabadell sobre el dret a l’autodeterminació de Catalunya.
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L’historiador Joaquim Nadal i Farreras (Girona, 31 de gener de 1948), el 1979 va esdevenir el
primer alcalde gironí de la democràcia i va exercir
el càrrec fins al 2002. Del 2003 al 2010 fou el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya.
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A la font, al pou o al riu. Vegeu una foto de
dones buscant aigua al riu ripoll al Catàleg de
l’exposició. 50 anys FAVS.
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3.4 El treball de cura de les associacions
Per comprendre els profunds canvis que es produïren als barris de la ciutat a
partir dels ajuntaments democràtics, cal passejar pels seus carrers, per les
seves places, verificar com han millorat les edificacions i escoltar persones que
hi van arribar quan res d’això existia. Recordem el que he tractat en el primer
capítol, tot escoltant a la mateixa Ovidia.
“Cuando yo empecé, cuando yo vine aquí con dieciocho años, no había luz,
no había agua, pero, había fuentes en el barrio.124 En las casas no teníamos
agua, teníamos que acarrear el agua con cubos. Y, claro, para beber teníamos
que ir a una casa que tenía un pozo y había grifos. Entonces, como la analizaron

y era buena, pues de allí nos bebíamos el agua que bebíamos, y para la comida,
pero para ducharnos teníamos que calentar olla y nos lavábamos con ollas. Eso
fue una de las luchas más grandes que hubo: que pusieran la luz, que asfaltaran el barrio y que tuviéramos servicios, porque no teníamos ningún servicio.
Teníamos un médico en los pisos de García. No sé si los conoces: donde está
el pabellón de los deportes. Allí teníamos que ir al médico todos. Después
pusieron otro en la parte de abajo, porque Torre-romeu son dos partes: abajo y
arriba, y el arriba y el abajo siempre ha estado reñido con el otro. «Claro, porque vosotros tenéis tienda y nosotros tenemos aquí el médico…»”.
Aquests barris, avui, malgrat la crisi del 2008 i el temps passat, que n’ha deteriorat alguns edificis i espais comuns, i que, en conseqüència, continuen amb
les exigències per aconseguir les millores necessàries, són una mostra de com
a partir dels ajuntaments democràtics, veieren cobertes les necessitats més
vitals.
De fa temps que els barris tenen diverses entitats culturals i socials que ajuden
a satisfer les necessitats d’aprenentatge, de cultura, de lleure i els desitjos de
relacions. Tot i que l’estudi125 encarregat per la mateixa FAVS conclou que tots
els barris presenten zones amb una qualitat de vida satisfactòria, fent l’excepció de Torre-romeu que és el més precari, no deixa de ser veritat que els barris,
també aquest, compten amb el centre cultural o centre cívic, la biblioteca, l’esplai i el casal de la gent gran, a part de les escoles per a la quitxalla.
Davant aquesta nova realitat, les associacions veïnals són protagonistes de
transformacions, i esdevenen centres de trobada dels veïns i veïnes. Potser
més feminitzades que mai per algunes de les activitats que s’hi fan. Activitats
coordinades entre les diferents entitats del barri.
Numèricament parlant, l’activisme veïnal ha baixat i aquesta realitat obliga les
persones que lideren i encapçalen aquests centres a alternar-se en la direcció
de les diferents entitats perquè no troben prou personal disponible. Aquestes
persones, una majoria grans, tenen dificultats per ser substituïdes per jovent
que s’incorpori als llocs de lideratge. El que ha disminuït és la militància activa,
d’ altra banda mai massa elevada, cosa que el moviment veïnal, ell mateix,
ha anat reconeixent al llarg del temps. En el ja allunyat 1981, Julio Regalado,
aleshores president de la FAVS, es queixava del fet que “en las Juntas de las
AVV no es que seamos pocos, sino que siempre seamos los mismos”. O quan,
ja n’hem parlat, la revista Barris, de finals del 2001, es preguntava, “Qué hay
que hacer para que, no ya los jóvenes, sino los adultos de entre 30 y 50 años
vengan a la asociación”.126
Però hi ha una diferència entre participació activa continuada, que és la que
protagonitzen les persones que porten les associacions, i les col·laboracions
més o menys puntuals d’altres companys i companyes en moments donats,
davant de crides de mobilització per qüestions concretes. Això ha passat al
llarg de la història del moviment i n’hem tingut testimoni per mitjà d’aquestes
pàgines, com el de la Mercedes del Poblenou.
“Sí, sí, cuando había problemas. Por ejemplo, cuando nos quisieron quitar el
ambulatorio. Todas las veces se ha levantado el barrio entero. Se han hecho
manifestaciones y el barrio ha respondido”. Aquesta mobilització en moments
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Barris, núm. 9, maig-juny de 2003.
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Barris, núm. 5, novembre-desembre de 2001.
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puntuals per a temes concrets és una tònica del moviment, que demostra l’ascendència de les persones que l’han anat liderant.
Fins i tot els barris del centre, com pot ser el de Gràcia, s’han manifestat acompanyant les associacions de veïns. Així ens ho explica la Tere.
“Sí, sí, per la plaça del Treball va participar molta gent i pels carrers, per
reivindicar l’asfalt dels carrers i tot això, sí. I pel col·legi. La gent d’aquí lo que
no són és per anar a manifestacions fora del barri. Això de dir «Anem a l’Ajuntament a fer una manifestació»... no ho vam fer mai. Només la vam fer... quan
van matar l’Antonia España,127 va ser aquí al barri, davant de casa. Llavors va
ser l’única vegada que vam anar en manifestació al barri de Gràcia, mai a la
vida hem fet manifestació... És que la gent d’aquest barri no participa en això”.
I cal diferenciar-ho també del nombre de persones associades, com descobrirem més endavant quan parlarem de la vocalia d’enterraments.
L’Ovidia va exercir el seu activisme al Centre Cultural durant més de deu anys,
des de la meitat de la dècada dels 1990.

La Tere parla de la violació i mort d’una noia el
1977. Fet immortalitzat per la fotografia de Pilar
Aymerich: Manifestación en protesta contra la
violación y muerte de Antonia España/ PILAR AYMERICH - AJ BCN. Durant tres mesos del 2021,
la plaça Comercial, davant del Born Centre de
Cultura i Memòria, va esdevenir un espai expositiu gratuït a l’aire lliure per reivindicar el paper de
la dona en la fotografia mitjançant 70 imatges de
21 fotògrafes que han tingut un paper cabdal per
conèixer la Barcelona real. La mostra tenia com
a punt de partida el llibre Barcelona. Fotògrafes/
Fotógrafas, d’Isabel Segura.
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“Y cuando se renovó la Junta me fui al Casal de la Gent Gran, porque también iban a cambiar allí la Junta y dijeron: «¿Por qué no te vienes?». Y dije:
«Bueno, pues me voy«. Allí estuvimos cinco o seis años también. Y cuando se
renovó otra vez la Junta, el presidente de la Asociación de Vecinos, que es
amigo mío −éramos toda una colla−, dijo, el mismo día que yo salía de aquel
lado: «No te creas que vas a estar parada. Ahora te vienes a la Asociación».
Digo: -«¡Sí, hombre! ¿Y yo cuando descanso?». Y él dice: «Cuando descanse yo.
Mientras no descanse yo…». Total, que desde entonces estoy en la Asociación
de Vecinos. Más o menos, porque no me acuerdo bien, pero eso sería por el
2005 o el 2006. Y… ahí sigo. Y no quieren que me jubile y yo ya quiero jubilarme que pronto haré 73 años, y no hay manera. Llevo la Secretaría y la Vocalía
de Enterramientos.
“En la Asociación de Vecinos yo ya había estado antes con la Comisión de Fiestas, ocho años. Entonces el presidente que también había estado ocho años
con nosotras… Somos un grupo de señoras, por lo menos unas ocho o diez.
Cada vez vamos quedando menos, pero todavía quedamos siete u ocho que
todavía nos queda guerra.
“En la Comisión de Fiestas hacíamos los Carnavales, los Reyes, la Castanyada…, muchas cosas. Y ahora en la asociación de vecinos seguimos haciendo
lo mismo, porque no hay comisión de fiestas, y todos somos los mismos. Total,
que vamos a la biblioteca, hacemos cosas para los niños, les hacemos xocolatades. Cuando hacemos el Carnaval, todos los niños del barrio colaboran, y
nosotros somos los que preparamos todas las cosas. El grupo de señoras que
somos… nos ayudamos las una a las otras. Cuando hace falta algo en el Centro
Cultural, allí vamos. Cuando en el Centro Cívico hace falta algo, también hacemos cosas en el Centro Cívico. Porque ahora tenemos dos: ahora tenemos un
centro cultural y un centro cívico. Pero antes estaba todo junto”.
Quan l’Ovidia narra les coses que organitzen al barri sorprèn que només parli
en femení i a la pregunta de l’entrevistadora, respon:

“Los hombres también colaboran bastante, porque si no estuvieran ellos,
nosotras hay trabajos que pesan y no los podríamos hacer. Como cuando trasladamos mesas, sillas y todas esas cosas. Ellos nos ayudan en todo lo que pueden. Y aunque no estén en la Asociación de Vecinos, si ahora a mi marido −que
siempre lo enganchamos− o al marido de la otra compañera, que se llama Antonia, que también está con nosotros en la Asociación de Vecinos, y a cualquier
otro −que los conocemos a todos− les decimos: «Oye, venid a echarnos una
mano», vienen y nos la echan. Antes era una cosa y ahora es otra, porque antes
íbamos todos a una y teníamos un grupo grandioso. Ahora no. Ahora tenemos
un grupo reducido porque por desgracia la gente no dura lo que nosotros quisiéramos que durara. Y, también, se ha ido muriendo mucha gente. Entonces ahora
nos quedan claritos y las mujeres también quedamos claritas. Pero somos un
grupo de… cuatro matrimonios, que son todos más o menos de mi edad: yo
tengo 72 años, hay una que es más joven, pero las demás somos todas... Otra
compañera que tiene cincuenta y pico y yo somos las más jóvenes. Los demás
todos son mayores. Entonces lo que hay que hacer lo hacemos igualmente…,
pero con menos manos. Entonces tenemos que trabajar más y bueno…”.
El relat de l’Ovidia mostra els canvis esdevinguts en la societat i molt concretament l’evolució del paper de les dones amb la seva incorporació massiva al
treball assalariat fora de casa. Però no solament aquest fet, sinó l’assoliment
de temps propi, fins i tot de les dones grans que, una vegada jubilades, o abans
si tenen una jornada parcial, es poden dedicar a conrear els seus hobbies. I és
en aquest fet on descobrim el nou rol de l’associació de veïns d’un barri popular on poden gaudir i exercir activitats culturals o d’entreteniments de manera
gratuïta. No deixa de ser un treball de cura.
“Sí que hay gente joven. Lo que pasa es que… acuden con los niños del Esplai y todo eso. Pero la Asociación lleva una temporada que ha decaído, porque
hacemos la reunión general y… pedimos que entre gente. Pero la gente, como
trabaja y tiene niños pequeños y todo eso…, no puede. Entonces te ayudan en
ese momento que montas una fiesta para los niños, pero luego, como tienen su
trabajo… Que a mí no me ha importado tener mi trabajo, ni tener mi casa, ni
mis hijos pequeños para estar ahí, pero mi marido es una persona comprensiva
y lo ha entendido. Pero hay otros que no. Entonces claro…
“Las jóvenes trabajan, tienen niños pequeños. Hay mucha gente. ¿Tú has visto
lo grande que es este patio, que está rodeado de bloques? Pues hay mucha
gente joven, pero entre que trabajan, que los niños no los llevan aquí al colegio,
los llevan al centro, y que están todo el día trabajando y los recogen a la hora
de irse a dormir... Pues entonces… tienen que atender a los niños y no tienen
tiempo de estar en asociaciones. Ya me gustaría a mí, ya, que pudieran estar.
“Antes las mujeres no trabajaban tanto como ahora. Todas las compañeras
que tenía antes, a lo mejor hacían tres o cuatro horas en una casa, o no iban
a trabajar porque su marido tenía un buen sueldo y era diferente. La mayoría
de las que trabajábamos en el Centro Cultural casi no trabajaban. Yo siempre
he trabajado, pero bueno, no trabajaba en una empresa ocho horas seguidas.
Entonces yo estaba trabajando en una casa particular, hacía mis cuatro horas
por la mañana, y ya me venía a casa y ya tenía toda la tarde libre. Para mi casa
y para mis hijos. Entonces yo siempre he hecho gimnasia, he hecho yoga. He
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hecho muchas cosas. He cosido, he bordado. He hecho ganchillo porque me ha
gustado. Y las que nos juntábamos éramos todas así: hoy hacíamos un cursillo
de costura, mañana hacíamos manualidades. Mira, el cuadro ese mismo… y
muchos cuadros que he pintado [Les parets i les prestatgeries de la casa de
l’Ovidia no mostren ni un forat buit, totes elles les omplen quadres i diverses
manualitats que han sortit de les seves mans]. Todo eso lo hacíamos en el
Centro Cívico Cultural, que era todo junto. Y las manualidades como la muñeca
aquella. Tengo tantas cosas porque las he hecho en los cursillos que he ido, y
éramos las mismas que hacíamos la Asociación. Y claro, lo teníamos más fácil.
Porque se hacían cursos de kárate de niños, cursos de niñas que bailaban, que
hacían manualidades… Yo qué sé: si es que hacíamos de todo. Ahora también
hacemos, pero en el centro de la Gent Gran”.
També la Montserrat sembla que parli en femení.
“L’activitat diària, aviam, havíem fet tallers, estem fent el taller de puntes
del coixí, que és l’únic que podem fer, puntes del coixí, taller de mitja, ganxet,
punt de creu, totes aquetes coses encara les podem fer perquè som poques.
I això abans les fèiem a la sala petita i ara ho estem fent aquí, que som cinc,
sis persones [tot això ho diu respecte a la covid i les mesures de seguretat
que demanen una distància entre persones], i per això hi havia totes les taules
perquè hi ha una persona a cada taula. Elles estan assentades i jo... les que
fan punta no porten mascareta perquè s’entela molt, però jo sí que en porto. I
jo vaig voltant per les taules amb mascareta. Tenim molt en compte tot això.
“Abans de la covid fèiem anglès per a grans, fèiem swing, bueno, venia el taller
de swing, anglès, gimnàstica i català”.
El mateix passa en la majoria d’associacions. Per exemple, la Mercedes es
felicita d’haver aconseguit que funcioni el centre cívic: “No había nada, aquello no funcionaba. Y ahora tenemos un montón de actividades. Tenemos yoga,
tenemos zumba, tenemos karate para los niños. Hubo un tiempo que también
hacíamos informática. Pero como el Ayuntamiento nos quitó la red de informática y no ha habido manera de que vuelva. Y yo qué sé, es que ahora...”.
Festes, xocolatades, cursets organitzats i destinats majoritàriament per a dones. Cura de la vida. Que es complementa amb la cura de la mort per mitjà de
les vocalies d’enterraments, que havien estat creades a la segona meitat dels
1980.128 Ens en parla la Tania, que va portar aquesta vocalia quan era de l’AV
de Can Llong. I sobretot l’Ovidia, que és la responsable d’aquesta vocalia a
Torre-romeu.

En el número 0 de la revista Barris es ressalten
tres fites històriques aconseguides per la FAVS
fins aquell moment: salvar la Residència Albada,
la guerra de l’aigua i la creació d’un nou tipus
d’assegurança per mitjà de les vocalies d’enterrament. S’hi afirma que l’opinió generalitzada és
que aquest fet va permetre la supervivència de
les associacions de veïns.
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L’empresa de serveis funeraris Torra, creada el
1950 a Sabadell.
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“Nos ocupamos de todo el manejo que lleva la vocalía de los entierros, de
cobrar los recibos, porque es como una cooperativa. Entonces ahí se paga muy
poquita cosa. Yo qué sé: tenemos gente hasta de Granada, de Canarias, de
todos sitios, porqué son gente que han vivido aquí y se han ido allí. Toda esa
gente la tenemos asociada: tenemos 4.000 y pico socios. Entonces cuando una
persona necesita que se le arregle algo… A lo mejor se le ha caído la letra
de la lapidas, vienen y nos dicen: «Mira, que se me ha roto esto. ¿Qué puedo
hacer? ¿Dónde puedo ir?». Nosotros ese tema no lo llevamos. Lo lleva Torras,129
que es quien se ocupa ahora de todas las cosas del cementerio, pero nosotros

arreglamos los papeles. Si alguien se muere, a nosotros nos llaman de la funeraria y nos dicen: «Mira, ¿esta persona la tenéis vosotros». Y nosotros, como
tenemos nuestro ordenador donde tenemos todos los datos…, nada más nos
llaman por teléfono les decimos: «Tranquilos, os podéis meter, que está todo al
corriente». Nos ocupamos de hacer la facturación. Hay gente que viene a pagar
a la Asociación porque a lo mejor no tiene muchos fondos y les van a cobrar el
recibo y no tienen dinero. Nosotros le damos la facilidad de que pueda venir a
la Asociación. Siempre hay alguien allí y nos paga el recibo. Nosotros le damos
su recibo y ya está. Pagan por persona 8,40 € cada tres meses, y luego una
vez al año se paga la cuota de socio, que son 8 €. Eso es lo que cobramos. Y
con eso tienen el entierro pagado. Y ahora que se está muriendo tanta gente
[pandemia del 2020], pensábamos: “¡Madre mía! que no nos fallen, porque
cómo nos fallen... Hay gente que tampoco paga porque no puede, pero eso
ya… Nosotros les damos plazos para que puedan pagar, porqué tampoco queremos dejar a una persona sin su entierro. Si ha estado pagando toda su vida,
y porque ahora le venga una mala racha y no pueda pagar…. No puede ser que
digamos: -Pues no, te damos de baja. No, antes de darle de baja le avisamos, le
mandamos cartas, y si no, le llamamos por teléfono, porque tenemos los datos,
y le decimos: «Mira, por favor…».
“Todos los que están asociados en el grupo de enterramientos son socios de la
Asociación de Vecinos. No sé si llegamos a los 5.000, no lo sé, no me acuerdo,
pero 4.000 y pico sí que hay. Ahora se ha apuntado mucha gente joven. Tenemos mucha gente joven. Y antes se apuntaba la gente cuando sabían que ya
les quedaba poco tiempo, que ya no se podían apuntar. Entonces se apuntaban,
pero ahora no. Ahora bebé que nace, bebé que apuntan, y los bebés recién
nacidos, si hay más de 3, no les cobramos, porque decimos: -Como ya están
los padres...
“Hay gente que ha venido a nosotros con 59 años. Nosotros antes teníamos
gente de hasta los 55, los que podíamos apuntar. Pero ahora hicimos una reunión... Como estamos todos con las asociaciones y la Vocalía de Enterramiento
también es una vocalía que abarca todo el Vallés, nos reunimos de vez en cuando y decimos: -Mira, esto vemos que no va muy bien, tenemos que rebajar para
que la gente pueda apuntarse. Desde que yo estoy en la Asociación de Vecinos
y en la Vocalía de Enterramiento, que ya va para los ocho años, el precio no lo
hemos movido. Al que no ha estado nunca sí, pero a esos no, porque a esos los
hemos tenido con sus padres. A esos… y a los que se casan, que estaban con
sus padres, les hacemos una póliza nueva y no les cobramos la cuota de apertura. A esos no les cobramos la cuota, que son 25 €, y se la hacemos gratis.
Los cambiamos de sitio, porque un nieto no puede estar con el abuelo. Porque
no. Los apellidos no son los mismos. Entonces los hijos y los padres sí, pero
los nietos ya no. Y el marido... Por ejemplo, el de mi hija ya no puede tampoco, porque es una pareja, es otra casa. Entonces le hacemos su póliza aparte,
pero como ha sido de nuestro grupo −no es socio nuestro−, ya no le cobramos
apertura de ficha”.
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4. De les mobilitzacions socials a l’eclosió
feminista del 2018
El novembre del 2012 detonà el cas Mercuri,130 una causa de corrupció política
que afectava la cúpula del govern de Sabadell amb l’alcalde Manuel Bustos
al capdavant. El fet tensà encara més les relacions entre el moviment veïnal i
el govern municipal. A principis de l’any següent, la FAVS organitzà un debat
sobre les implicacions del cas, en el qual participaren tots els partits polítics
menys el PSC. I al maig va publicar un document sobre la necessària regeneració democràtica amb una sèrie de propostes per aconseguir-ho. Aquell mateix
any el president de la FAVS, Amador Ruiz, denuncia que la gent viu pitjor i els
barris també, i a l’estiu presenta un Mapa Virtual dels problemes dels barris.
De manera que el moviment veïnal té raons per continuar el seu programa de
treball.

4.1 El 15 M, marees i moviment veïnal
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Antonio Santamaría, p. 239 a 241.

La vaga general europea de 2012, també definida com a ibèrica, va ser inicialment convocada
per diverses organitzacions sindicals espanyoles,
a la qual es van sumar diversos sindicats i col·lectius europeus. Per primera vegada en la història
de la Unió Europea es va convocar simultàniament una jornada d’aturades en diferents estats
amb una reivindicació comuna. Va respondre directament a la crisi econòmica, que va provocar
una sèrie de mesures d’austeritat per a la reducció del deute públic dels estats de la Unió Europea, així com el deteriorament econòmic davant
el forat dels bancs i la borsa.
131

132
La informació d’aquest moviment a Sabadell
la prenc d’El moviment 15-M a Sabadell, Diana
Rodríguez Grimau, Quaderns de la Fundació Nous
Horitzons, 44, tardor de 2013. Treball guanyador
de la 3a edició del Premi Carme Casas.
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A escala general del país, la dècada havia començat, en el camp polític i social, amb l’anomenat moviment del 15 M del 2011, que amb el crit de “No
ens representen” qüestiona l’anomenada Transició Democràtica. El moviment
es projectà posteriorment en les diferents mobilitzacions i reclamacions sectorials, algunes de les quals adoptaren el nom de Marees. Era una malestar
que s’havia anat gestant de feia temps, fruit de la crisi del 2008 i la resposta
d’austeritat insensible dels governs. Sectors de població es mobilitzaven, per
exemple, dins la Plataforma d’afectats per les hipoteques.
Cal recordar, també, que el dia anterior, el 14 de maig, hi hagué una multitudinària manifestació convocada pels grans sindicats catalans (CCOO i UGT)
contra les retallades del govern de la Generalitat als serveis públics. I que,
un anys després, el 14 de novembre de 2012, convocaren una vaga general a
escala europea, pels mateixos motius.131
A Sabadell,132 el moviment d’indignats i indignades –nom pres de llibre Indignez-vous d’Estéfhane Hessel– no va començar fins al 19 de maig del 2011, quan
es va convocar, a través del Facebook, una reunió a la plaça del Dr. Robert, que
seria rebatejada més tard, com a “plaça del 15-M”, per tal de començar una
acampada indefinida i a la qual van assistir al voltant d’unes cent persones.

L’endemà s’hi van instal·lar una vintena de tendes de campanya juntament amb
diverses carpes per dur a terme diverses activitats. Al final, el dia 18, l’acampada comptava amb una cinquantena de tendes i es donava dinar i sopar a
tothom qui ho desitjava. A la primera assemblea del 20 de maig hi van assistir
al voltant de vuit-centes persones.
L’11 de juny, al matí, es constituïen a tot Espanya els consistoris sorgits de les
eleccions del 22 de maig. L’assemblea de Sabadell es va afegir a la proposta
d’altres acampades del país de fer una intervenció a la porta de l’Ajuntament,
amb l’objectiu de protestar davant la classe política local i portà una plataforma reivindicativa de catorze punts.
El 15 de juny l’assemblea de Sabadell decidí participar en la convocatòria per
bloquejar els accessos al Parlament de Catalunya que havia d’iniciar els tràmits
per a l’aprovació dels pressupostos més restrictius de la història de la Generalitat, marcats per unes retallades socials sense precedents que no figuraven en
el programa electoral de CiU.
A la plaça del Dr. Robert es va conservar un punt fix d’informació, mentre el
moviment s’expandia per la ciutat amb la voluntat d’implantar-se als barris, on
es van organitzar acampades itinerants. Es va acampar al barri de Torreguitart,
a petició de l’Associació de Veïns i Veïnes, durant els dies 24, 25 i 26 de juny,
coincidint amb la Festa Major del barri. Aquesta acció no va donar els resultats
esperats, ja que l’ambient era més festiu que no pas reivindicatiu. Després es
va fer una acció similar al barri de Sol i Padrís, amb la diferència que la convocatòria la va portar jovent del mateix barri que posteriorment va rebre el suport
de la Comissió d’Acampada.
Així, es van constituir assemblees al barris del Poblenou, Can Rull, la Creu
Alta, Torreguitart, les Termes, els Merinals, Sant Oleguer, Can Llong, Gràcia,
Centre, Espronceda, la Concòrdia, Ca n’Oriac, Can Puiggener i la Serra d’en Camaró. Segons la publicació Indignació Sabadell (número 0, setembre de 2011),
“el Moviment de la Indignació de Sabadell ha donat un salt qualitatiu, i entre
totes les persones compromeses en el fet i des de les diferents Comissions i
Grups de Treball, estem treballant de valent per tal de dotar de validesa aquest
Moviment”. S’informava que s’havien creat quinze assemblees de barri que es
reunien cada setmana o cada quinze dies, en funció de cada cas. Aquestes assemblees estaven organitzades pel mateix veïnat i eren totalment autònomes,
tothom hi podia expressar lliurement les seves queixes o propostes i aportar-hi
solucions.
Les retallades en matèria de salut, amb el tancament del CAP els dissabtes i de
les urgències nocturnes de Ca n’Oriac, incrementant el col·lapse de l’Hospital
Taulí i del Sant Fèlix, eren la denúncia que feia el Moviment de Sabadell,133 que
va fer seu un dels temes que més ha activat el moviment veïnal de tot el temps.
Durant el mes d’agost es va acampar davant del CAP de Ca n’Oriac afectat per
les retallades. Durant el mes de juliol es va impulsar una campanya de mobilitzacions sobre la mateixa qüestió. El 20 de juliol es va donar suport al veïns del
Poblenou afectats pel tancament a l’estiu del seu CAP, en la seva manifestació
des del carrer de les Tres Creus a Sant Fèlix. El 25 de juliol es participà en la
concentració a la seu de l’Institut Català de Salut (ICS) a la Rambla. Aquesta

Aquestes eren les causes de les denúncies: 1.
La reducció del 10% de proves diagnosticades.
2. La supressió de catorze intervencions quirúrgiques setmanals. 3. El tancament del 10% de consultes externes als especialistes. 4. La clausura
de cent deu llits d’hospital (catorze al Santa Fe,
trenta-quatre a l’Albada i seixanta al Taulí, venuts
a l’Alliance per un euro). 5. La retallada del salari
del personal sanitari i reducció del d’urgència. 6.
La retallada del nombre d’ambulàncies i serveis.
7. La retallada del 10% del pressupost sanitari
(import, deien, que serà destinat al “rescat” dels
bancs).
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campanya va culminar amb la concentració, el 29 de juliol, davant les portes
del CAP de Ca n’Oriac, on es van instal·lar una vintena de tendes de campanya
que van acollir una cinquantena de persones, la majoria procedents del 15 M
i amb l’objectiu de romandre indefinidament fins que no es retornés el servei
d’urgències al CAP.
La nit del 31 d’agost diverses unitats d’antidisturbis dels Mossos d’Esquadra
van desallotjar el CAP de Ca n’Oriac, així com dels de Badia i Castellar del Vallès, una acció que va provocar les crítiques d’amplis sectors de la ciutadania.
Els centres d’atenció primària van tornar a ser ocupats la nit següent. El 7 de
setembre els acampats van decidir traslladar-se un altre cop a la plaça del Dr.
Robert d’una manera indefinida i amb uns objectius poc clars.
Malgrat la diversitat d’edats dels membres del 15 M, des de persones jubilades
fins a adolescents, el sector més nombrós va ser el del jovent d’entre setze i
vint-i-cinc anys (l’atur arribava al 40% de la població menor de 25 anys), que
irrompia per primer cop en la vida pública i vivia la seva primera experiència
política.
Quan un any després es feia balanç del que havia significat a Sabadell aquest
moviment, s’assenyalava la seva influència, d’una banda, en l’ocupació del
Centre Social Alliberat, La Mekànica134 i, d’altra banda, en l’increment de la capacitat de mobilització d’altres col·lectius ciutadans, com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) davant de diverses entitats bancàries. Segons deien
els dos moviments, havien vist incrementada la seva capacitat de convocatòria
arran de la participació de membres del 15 M. El cert és que molts membres
de la PAH van participar en les assemblees de Sabadell, per la qual cosa es
pot afirmar que s’havia produït un cert transvasament entre els dos col·lectius.
I una dinàmica semblant pel que fa a la Plataforma en Defensa de la Sanitat
impulsada per la FAVS, perquè molts membres del 15 M s’havien sumat en les
accions convocades per aquesta organització.
El moviment 15 M no podia deixar indiferent persones amb historial de lluites
diverses com la Mercedes i el seu company. La seva participació en aquest
moviment probablement va esperonar el seu retorn a l’AV del Poblenou al 2013.
Ella va entrar a la Junta i portà la secretaria, del 2013 al 2018. El mateix any
d’entrada, l’associació denunciava el cas del CAP del barri que s’havia tancat
més dies dels que s’havia acordat. “Nosotros, desde el 15M íbamos en el grupo
de barrios del movimiento. En nuestro barrio no había movimiento, se había
acabado todo. De haber sido uno de los barrios con más movimiento pasamos
a no tener nada, nada. Luego nosotros dos intentamos volver a retomar la Asociación de Vecinos. Junto con otro amigo nuestro que también había estado en
la otra asociación de vecinos. Se llamaba Francisco Rosa y él fue el presidente. Redactamos nuevos estatutos, empezamos a removerlo todo y la cosa nos
costó muchísimo. Mucho, mucho, mucho trabajo, muchas reuniones, mucho.
Mucho trabajo”.
134
El 24 de setembre de 2011, anunciaven “des
de l’assemblea del centre social ens plau comunicar-vos que el proper dia 1 d’octubre, s’inaugura
el nou espai alliberat a Sabadell, La Mekànica.
Ens podreu trobar de les 10:30 del matí, al raval
de Fora número 27”.
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4.2 El procés sobiranista als barris
L’altre moviment de masses que es produí a Catalunya va ser el que hem conegut
com el Procés sobiranista. Aquest té una data significativa en la massiva manifestació de rebuig a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de
Catalunya del 2010. I la gran manifestació independentista de l’11 de setembre
del 2012. La primera d’una llarga cua de manifestacions, amb les quals es posà
en marxa el procés sobiranista a Catalunya. Aquest moviment, amb l’objectiu
d’aconseguir la independència de Catalunya, i la manca de resposta política del
govern espanyol, han aconseguit polaritzar el país. S’ha trencat o solament s’ha
escardat la il·lusió de ser un sol país? És als barris on la majoria de la població
prové o té arrels ben profundes en altres comunitats de l’estat i, ara, fora d’Espanya, on podem entreveure què ha passat al voltant d’aquest conflicte.
Com és diu popularment, la cosa va per barris, i mai tan apropiat. La presidenta
d’una Associació testimoni d’aquest treball ens diu que milita a l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC).135 Una segona, no ens parla del tema però porta el
llacet groc distintiu de les persones que reivindiquen la posada en llibertat dels
dirigents polítics i socials independentistes empresonats arran dels fets d’octubre de 2017. Una tercera és d’Òmnium cultural,136 entitat que en el Procés ha
compartit protagonismes amb l’ANC.
La Montserrat del barri de Covadonga ens diu que
“amb el tema del Procés no ens hi hem posat. Bueno, en parlem. Cada persona de la junta està posada en un lloc concret. Sia en un partit, en una entitat
més local i aixís, però com associació, no. Com a associació sempre hem tingut
molt en compte que la política no té entrada. Mai, ni abans, ni ara”.
“Mira, nosaltres... n’hi ha molts de la Junta que són molt catalanistes”, diu la
Tere de Gràcia, “i nosaltres totes les coses que fem les fem en català, butlletins
i totes les coses les hem fet sempre en català. Perquè l’Aurèlia Altayó era una
catalanista... bueno, i a més sabia fer-ho molt bé i sempre ho hem fet. Va ser la
secretària de la Unió, però era la que portava el pes, era intel·ligent, molt culta
i tenia molt temps i caràcter. Va ser-hi del 1976, més o menys fins, al 1999, que
van inaugurar el casal d’avis i es va dedicar al casal. Ara ja no la tenim...
“Abans del referèndum, fa quatre o cinc anys, la gent deia... l’Agrupació està
per la independència o no està per la independència? I vam dir, mira, fem una
assemblea, i ho proposem i la gent que ho decideixi. Vam fer una assemblea i
va ser una de les que va venir més gent, perquè a les assemblees no ve molta
gent tampoc eh? Si no hi ha algun problema econòmic o alguna cosa econòmica... no... i llavors vam fer una assemblea i tothom que va venir va dir que sí a la
independència. Una persona, que era de la Junta va votar en contra. A llavors
nosaltres en els papers de l’Agrupació diu “Gràcia per la independència”, i ha
qui diu «Ah!, doncs jo no hi estic a favor», «Ah!, doncs haver vingut a dir que
no, igual que van venir molts altres que van dir que sí, haver vingut a dir que no
i ja està, la democràcia és això, no?». A la Junta n’hi a un que no... els demés
tothom va votar que sí, la Junta i l’Assemblea”.
Al Poblenou la història és una altra, com bé explica la Mercedes.
“El Procés aquí ha sido fatal. Recuerdo el día que hicimos las votaciones.

135
L’ANC és una organització que es defineix com
a popular, unitària, plural i democràtica que té
per objectiu aconseguir la independència de Catalunya. L’assemblea constituent de l’ANC tingué
lloc el 10 de març de 2012 al Palau Sant Jordi de
Barcelona. S’ha distingit per l’organització de
multitudinàries i efectistes manifestacions sobretot per commemorar l’Onze de Setembre, diada
nacional de Catalunya.

Òmnium Cultural és una entitat sense ànim de
lucre que nasqué l’11 de juliol de 1961, en plena
dictadura franquista. Òmnium Cultural va sorgir
per combatre la censura i la persecució de la cultura catalana i omplir el forat deixat per les institucions polítiques i civils de Catalunya prohibides
per la dictadura. En el moment de redactar aquest
escrit, té el president empresonat pels fets de l’1
d’Octubre.

136

71

Nosotros fuimos a votar a las votaciones prohibidas. Y fue normal, todo bien.
Hubo votación en el barrio. Pero recuerdo que sobre las doce o la una o algo así,
una hora después de ir a votar nosotros, tuvieron que venir los Mossos porque
un grupo de gente del barrio se puso delante y no dejaba votar a la gente. Los
que faltaban. Pasó que en otros barrios también había pasado lo mismo y toda
la gente que en otro barrio no podía votar había venido aquí a Pueblo Nuevo.
Vino gente del centro porque los de aquí les decían: «Aquí se está muy tranquilo, no pasa nada».
“Pero… gente de nuestro barrio, y a mí me caería la cara de vergüenza. Gente
que dices: «¿Cómo es posible?». Yo no sé qué les ha pasado. Tuvieron que cerrar las votaciones porque los señores no dejaron entrar a la gente a votar. Esto
es lo que pasó. Yo me quedé anonadada en las últimas elecciones. Salieron
votos de VOX y del PP…
“En el barrio, con la vida que había pasado. Aquí lo que vuelve a hacer falta es
más cultura, otra vez. Porque yo veo que se va para atrás. Y ahora, me parece
que el presidente de VOX en Sabadell es un chavalillo de aquí del barrio. Para
morirse. Y ya está. Ya no sé qué decir”.

4.3 Un altre gir en la política municipal i la resposta
veïnal
En les eleccions municipals del 2015 a Sabadell es produí un altre gir polític
que el diari El País va resumir amb el titular “ERC converteix Sabadell en el seu
primer gran bastió”,137 perquè, tot i que els socialistes van ser els més votats,
l’escàndol del cas Mercuri els va fer perdre més de la meitat dels vots, gairebé
dues terceres parts dels regidors (de 13 van passar a 5). Per això Juli Fernàndez
(ERC) va ser elegit alcalde per dos anys, compartint la vara amb Maties Serracant, de la Crida per Sabadell (format per Entesa per Sabadell i la CUP), els
dos partits que governaren la ciutat en minoria. Aquest acord va ser possible
gràcies als suports també d’Unitat pel Canvi (ICV-EUiA i l’assemblea local de
Podem, no reconeguda per la direcció nacional) i Guanyem Sabadell (format per
escindits d’EUiA). El salt dels republicans va ser considerable, tenint en compte
que el mandat anterior no havien tingut representació.
Aquest acord de les esquerres, que d’alguna manera s’unia a una colla de consistoris sorgits arran del moviment del 15M i del Procés, va posar fi a 16 anys
de govern, 14 dels quals marcats per l’era de Manuel Bustos i en l’etapa final
esquitxat pel cas Mercuri, de corrupció urbanística i tràfic d’influències a Sabadell.
El nou consistori, que es constituí el dissabte 13 de juny de 2015, va aixecar
molta expectació malgrat la fragmentació política que no podia amagar. Per
això els quatre partits –amb bastant afinitat programàtica– eren conscients
que havien de demostrar que eren capaços de construir un govern estable per
no fracassar en un dels punts que tots portaven al programa: passar pàgina del
període anterior.
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El País, Ivanna Vallespín, 13 de juny de 2015.
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Aviat hi hagué una trobada de l’alcalde amb la FAVS, que li lliurà un document
amb les seves peticions, amb l’aposta per la participació ciutadana i una auditoria dels comptes municipals.
Tanmateix, l’any següent, el 2016, la FAVS en el seu Balanç de l’any 2015, tot
i que encara manté la confiança amb l’Ajuntament, ja li fa un toc d’atenció; i
juntament amb la Comissió del Nord, denuncien els incompliments per elaborar un projecte definitiu per al parc del Nord, quan el 2015 el moviment veïnal
havia donat aquesta partida per guanyada.
A l’octubre de 2016 es fa la presentació de la Coordinadora del Moviment
Veïnal del Vallès, que agrupa les federacions de les associacions de veïns de
Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda i Badia. Tenen diverses qüestions a discutir: la situació de l’aeroport de
Sabadell, el tema de la sanitat comarcal, les mancances de l’Hospital del Parc
Taulí, la manca de residències publiques o els problemes de transport públic i
la mobilitat ciutadana.
I el 26 de novembre la Plataforma en defensa de la residència de gent gran del
sector sud, de la qual Cèlia Gargallo, de l’AV de la Creu de Barberà, n’és la secretària, convoca una manifestació i concentració per tal que no es retardi més
aquesta infraestructura sanitària. El desencís i el malestar contra l’Ajuntament
ja es fa evident l’any 2017 quan la FAVS fa el balanç de l’any anterior.
Aquest mateix any l’Assemblea de la Federació decideix crear un Observatori
Ciutadà amb set secretaries (Ca n’Oriac, Can Puiggener, la Creu Alta, Torreguitart, Gràcia, Campoamor i la FAVS). Fa una enquesta a les associacions i en publica els resultats: Sabadell vist des dels barris. La Coordinadora del Moviment
Veïnal denuncia dèficits de l’atenció primària de sanitat i demana revisió dels
protocols per tal de reforçar l’atenció presencial.
A propòsit de les dificultats per aconseguir les demandes que es fan a l’Ajuntament, tot i el nou consistori, l’Anna reivindica la necessitat del moviment veïnal
i en valora l’evolució. “Volien que les associacions desapareguessin o no els
donaven gaire importància, però han anat creixent; almenys la nostra entitat.
Se’ns ha tallat les ales, no se’ns ha deixat participar o es van crear una mena
de consells de districte que no han servit per res, perquè no eren vinculants,
perquè només et donen informació que no serveix per res. I no obstant això, les
associacions ha anat creixent, han evolucionat per bé”.
Quan el company de la Mercedes i la resta de gent que portava l’AV del Poblenou van deixar l’associació, aquesta va continuar funcionant amb persones
molt vinculades a l’Ajuntament de l’alcalde Bustos.
“Porque cuando ellos se fueron empezó otra asociación de vecinos en el
barrio ligada al PSOE. Y no querían que hubiera gente ni del barrio, ni que no
fuera del PSOE. Cuando ellos se fueron, entraron ellos, y estuvieron un tiempo,
bastante tiempo. El tiempo del Bustos. Cuando acabó el Bustos, se acabó la
Asociación de Vecinos. La persona que lo llevaba no podía, y al final quedaron
cuatro o cinco. Y estos dijeron que ya lo dejaban y que no podían más”.
El 2013 la Mercedes i altres persones retornaren a l’AV,
Éramos tres mujeres. La Pepi, la Mónica y yo. Todos los demás eran hombres.
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Arreglamos el tema de que nos querían cerrar el ambulatorio porque se fue el
médico. Porqué se jubiló. Y los del ICS nos dijeron que se iba a cerrar porque
no tenían médicos. Nadie quería venir aquí y no tenían médicos. Eso fue un
viernes, que nos dijeron que se cerraba. Y ese viernes teníamos nosotros reunión con la Marea Blanca. Y entonces la gente de la Marea Blanca de Sabadell
dijo: «¿Qué no va a haber médicos?». Pusimos un WhatsApp, pidiendo médicos
de la Marea Blanca para Pueblo Nuevo y a los diez minutos teníamos quince
o veinte. El lunes siguiente hablamos con los del ICS y les dijimos: «Vosotros
no tendréis médico, pero nosotros tenemos un montón». Y nos dijeron que ya
habían encontrado un médico. Mira tú por dónde. Y entonces el ambulatorio
siguió abierto. Lo que pasa es que ellos seguían achuchando. En agosto nos
dijeron: «Este agosto no se va a poder abrir». Total, que desde hace cuatro años
seguimos con el ambulatorio cerrado en agosto. No ha habido manera, eso no
lo hemos logrado”.
En el programa batejat com Construïm Sabadell, l’Ajuntament va posar
1.000.000 € del pressupost municipal del 2018 amb l’objectiu que la ciutadania
aportés propostes per millorar l’espai públic, els equipaments municipals i la
cohesió social de la ciutat. L’Associació del Poblenou va presentar el projecte
Nosaltres també som Sabadell, que tot hi ser guanyador no va acabar de desenvolupar-se tal com el veïnat tenia previst. La proposta era crear una xarxa de
serveis socioeducatius, que abracés la petita infància, grups d’exclusió social
i la gent gran. En ser un barri situat els límits de la ciutat, argumentaven que
era necessari que tingués uns serveis socioeducatius al seu abast. El projecte
tenia dues fases. La primera fase, de conscienciació, constava de diferents
activitats com sortides de cap de setmana, tertúlies i tallers. La segona fase
era pròpiament la del projecte. S’hi durien a terme activitats com excursions
als voltants del barri, un partit de futbol, una anada al cine, la creació d’una ludoteca, un espai on poder relacionar-se amb altres nens i nenes a partir del joc
i estudi assistit, on se’ls ajudaria agafar hàbits d’estudi i alhora poder disposar
d’un espai amb les condicions òptimes per fer deures i estudiar. Altres entitats
com l’AMPA de l’Escola Juan Ramón Jiménez i la Comissió de Festes també
participaren en el projecte.
Però l’Ajuntament, segons l’opinió de la Mercedes, diluí el projecte, i sobretot
no l’encarregà a la gent del barri que l’havia treballat, sinó que el posà a concurs i el guanyà la Fundació Pere Tarrés. Per expressar el seu malestar, el juny
de 2017 van sortir al carrer “el veïnat de la zona més allunyada del nucli urbà
perquè volen sentir-se un barri més i demanen accions a tots nivells”.138
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Jordi de Arriba, 29 de juny de 2017. iSabadell.
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Com explicava la premsa local, la gota que va fer vessar el got va ser el tancament de l’única oficina bancària al barri. Però segons el nou president de
l’Associació de Veïns del Poblenou, Rubén Navarro, el malestar venia de lluny
a causa dels pocs serveis públics a la zona. En un barri allunyat del nucli urbà, i
amb un important percentatge de gent gran, el consultori mèdic tanca a l’estiu
i ja fa anys que no tenen pediatra durant tot l’any, de manera que s’han de
desplaçar al CAP de Torre-romeu. És l’únic barri de Sabadell on passa això. Navarro destaca també que hi ha molts reptes educatius per endavant i es mostra
descontent amb l’escola de la zona, “on el 80 per cent de l’alumnat no pertany
al barri i hi ha un 25 per cent d’absentisme escolar”. Troben mancances tam-

bé en el manteniment de carrers i places, i asseguren que hi ha almenys tres
solars amb problemes de salubritat, on és habitual veure-hi rates voltant. Així
mateix, no s’ha activat el projecte guanyador dels pressupostos participatius
‘Nosaltres també som Sabadell‘ amb un pressupost de 43.000 euros. “Volem un
barri viu, que es mogui, actiu i amb els mateixos serveis que la resta de barris”,
finalitzava el dirigent veïnal.
La versió de la Mercedes:
“Nuestro proyecto de “Nosaltres també som Sabadell” lo hizo una chica del
barrio que es integradora social y una chica de fuera del barrio que es psicóloga. Esto fue antes de que se hicieran los proyectos de votar para todos los
barrios. El Ayuntamiento nos decía que eso no se podía hacer, que sí, que era
un proyecto muy bueno, pero que no se puede hacer, que por qué no nos presentábamos al proyecto de elecciones −no me acuerdo como se llamaba− y tendríamos posibilidades. Yo recuerdo que yo siempre le decía: «Pero ¿qué posibilidades va a tener este barrio si somos 1.700 habitantes comparado con barrios
como Ca n’Oriac, que son 30.000, con barrios como... como cualquier barrio,
porque este es el barrio más pequeño de todo Sabadell?. No tenemos ninguna
posibilidad». Pero nos lo pateamos, hicimos muchísima propaganda. Total, que
salimos. Salió el proyecto, pero las dos personas que lo hicieron y que eran
las que tenían que haberlo ejecutado, tenían que hacerse empresa. Eran dos
chicas jóvenes que no tenían posibilidades para eso. Y al final su proyecto lo
hizo la Pere Tarrés. El nuestro salió, pero tardaron un año en hacerlo. No se hizo
como nosotros queríamos. Nosotros queríamos hacer una asociación formada
por todos los grupos de edades en “Nosaltres també som Sabadell”. Empezar
con los niños, que después les siguieran sus padres, y al final los abuelos.
Poder ayudar a través de nuestra asociación a la gente parada, porque había
mucha gente parada en aquella época. Asistir a la gente que quería intentar
aprender algo, por ejemplo, carpintería. O crear alguna asociación con un grupo
de gente para limpiar. Queríamos hacer …
“¿Qué se hizo? A nosotros nos decían que el Centro Cívico no se podía usar. Y
nosotros sabemos que, en otras ciudades, en el colegio, en la casa que antes
era del conserje, se había usado para actividades de los pueblos y de los barrios. Así que nosotros pedimos la casa del conserje de aquí, de Pueblo Nuevo,
para que se hiciera allí. Y nos dijeron que no se podía. Ahí empezamos a mover
hilos, porque ahí meten toda la porquería de todo Sabadell. Lo que sobra de
arreglar un lavabo, las pizarras que no se usan… En Sabadell hay varios sitios
donde se pueden reunir las personas. Y aquí no tenemos ni para hacer deporte
ni para nada. Y encima nos traen aquí toda la porquería. Nos dijeron que era
imposible. Pues que pongan todos esos escombros en otro sitio. Supongo que
el Ayuntamiento tendrá más sitios y más almacenes para dejar esas cosas.
Nada. Nos dijeron que no se podía hacer. Se presentó gente del barrio para llevar este proyecto y nos dijeron que no, que no se podía hacer porque se tenían
que presentar unas cláusulas. Eso que hacen los ayuntamientos para dar los
trabajos. Total, que antes que lo ganara el grupo que lo ganó, que fue la Pere
Tarrés, a nosotros un mes antes ya nos había llegado el sonidito de que sería la
Pere Tarrés la que lo llevaría y fue la Pere Tarrés. El proyecto duró seis meses
con los niños. Hicieron como una especie de grupo de esplai y se acabó y se
llevaron todo el dinero que...
75

“Yo acabé quemadísima. Porqué sí, en la asociación, éramos muchos, pero, claro, los demás trabajaban para arriba y para abajo, y nosotros dos [ella i el seu
marit] éramos jubilados y acabamos quemados de decir: «No va nadie, pues ya
podemos ir nosotros». Además, en todo el tiempo que habíamos estado en el
esplai, no habíamos tenido ni un momento de desconexión de…, no habíamos
parado de enlazar una cosa con otra, de hacer teatro… porqué también hicimos un grupo de teatro: Bambolina. Y llegó un momento en qué yo dije: -Se ha
acabado. Y ya llevo tres años que no hago nada.
“Ahora la asociación continúa, son ocho chicos jóvenes. Chicos y chicas. Hay
más mujeres, sigue la Pepi, la que estaba conmigo. Sí, sí, y están tres chicas
más. Tres chicas de 40 años.
“Sí, y lo llevan muy bien. Yo estoy muy contenta”.
El 2017 es forma la Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau, de la qual, ara, és
la presidenta la Tania. De fet, al barri ja existia una AV.

Coneguda antigament com a mas Bosc de
Boadella. Sembla que l’origen de la masia de
Can Llong es pot situar en els segles XV-XVI. És
documentada diverses vegades durant els segles
XVII-XVIII. Es diu que l’any 1557 s’hi establí el primer Llong. És situada al punt més alt d’un lleuger
promontori, fins fa uns anys envoltada d’extensos
camps. Pertanyia a l’antiga parròquia de Sant Julià d’Altura, del terme de Sant Pere de Terrassa
fins al 1904, en què passà a ser de Sabadell. El
cos antic de la masia és construït amb tàpia, és a
dir, amb fang, a sobre d’uns fonaments i un sòcol
alt, fet amb pedres. El portal és de mig punt fet
amb obra cuita. La rodeja una muralla força alta.
Al pilar de ponent del portal de l’entrada de la
muralla hi havia, encastada, una pedra antiga
amb la llegenda Juan Llonch 1649. Ha estat retirada i traslladada al Museu d’Història. Tot i estar
inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic
de Catalunya, avui pràcticament està en ruïnes.
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“Aquí en Can Llong hay otra asociación, que se la dio en sus tiempos, cuando
se hizo este barrio, el alcalde Bustos, a la asociación ésta. Más tarde nos iniciamos nosotros. Yo era socia de la otra asociación, y por cambios de opiniones
y cosas que no toleraba me retiré. Fue por mediación de estos amigos, que
en su día también fueron socios, que formamos la Unió Veïnal. Nos juntamos
un grupo de amigos más o menos de la misma ideología. También vecinos y
también conocidos porque somos activistas y nos conocíamos de las manifestaciones, etc. Nos reunimos un día e hicimos la Unió veïnal. Nuestros compañeros eran el ‘Fofo’, Pedro Nicomedes, el Juan Guil y una compañera que se
llama Rosario. Ahí se formó la Unió Veïnal en abril de 2017. El presidente era
el ‘Fofo’, Pedro era el secretario…yo entré como vocal. Y después al siguiente
año, en septiembre de 2018, ya entré como presidenta.
“Nos juntamos lo que era el grupo y los pocos socios que había en aquella
época, unas 10 o 12 personas. Ahí nos reunimos, con un poquito de problemática, como en toda buena casa, y bueno, después ya me escogieron a mí, hasta
la fecha de ahora. Nosotros no tenemos local. Pero nosotros solos somos los
que estamos en la FAVS, con el Navas, y muy bien. Yo, contentísima, porque
hacemos mucho trabajo para Sabadell y yo estoy muy contenta. Ahora estamos
con el tema de la Salud, ahora estamos como que se ha cerrado el CAP de
Pueblonuevo, con la obertura. Se cerró, con el problema que conlleva la covid,
y ahora estamos luchando para que se abra nuevamente el ambulatorio de
Pueblo Nuevo. Y batallando con el Taulí, con la Sanidad, que cada día hay más
recortes, y batallando con la covid”.
Can Llong és un dels barris més nous de la ciutat. El punt de referència del
barri és la plaça de Lisboa i la ronda d’Europa, que comunica els barris de Can
Rull i Ca n’Oriac. Aquestes vies són el centre de la vida social del barri, amb
àmplies voreres arbrades, plantes baixes comercials i amb equipaments amb
dues escoles i la masia de Can Llong.139 Altres equipaments importants per a
la ciutat i per al barri són les noves instal·lacions del Club Natació Sabadell,
ja en funcionament, i la futura estació de la Renfe. Un barri nou sense les dificultats dels antics però amb els problemes dels nous sense tots els serveis en
funcionament.

“Sí, este barrio es un barrio de ciudad, pero hasta hace poco era también
un barrio dormitorio, eh? Porque al no haber las máximas necesidades…hay
un Supermercado Mercadona, pero no hay otra cosa más. No hay mercería, ni
zapatería, ni ropa. Hay una tienda solamente de ropa y la llevan los chinos. Con
el tema de «Fem barri» yo me estuve ahí para que también inviertan aquí, pero
también es un problema de la Asociación de los comerciantes, tendrían ellos
que también luchar, los mismos negocios también. En vez de dar tanta licencia
en bares, porque bares hay un montón…también peluquerías. El barrio se compone de peluquerías y bares. Ya no hay nada más. ¿Y qué más? Pues ya está.
Hubo una librería, pero ahora por las cosas de la covid ha cerrado. Ah sí, otra
tienda de ropa, en la calle Estrasburgo, sí. Y hay una óptica y una floristería.
Ahora está en obras el CAP de Can Llong, el Colegio Virolet, se hará la segunda
apertura del Parque de les Aigües, y eso ya está todo en marcha. Ahora ya lo
que nos cuesta es la RENFE, la estación, que está también en marcha ya, está
como un poco licitado el asunto, ¿no? Pero yo hasta que no vea los movimientos de tierra y todo eso, no me lo creo. Queremos una estación para tener una
movilidad buena. Para poder ir a Barcelona, Manresa…aquí también hay niños
que van ya a la Universidad y así para que no se coja tanto el coche y…una
calidad buena como ciudadanía”.
L’Assumpta porta els temes d’urbanisme i feminisme a la mateixa entitat i afirma que:
“tots fem de tot, per dir-ho així, sempre que tenim possibilitat ajudem en tot.
Jo potser em cuido més dels temes d’urbanisme i llavors doncs estaria més
vinculada en aquest sector, però bueno, també amb el tema feminisme. Una de
les coses que volem fer és, en els estatuts, posar un apartat on es digui clar
que una persona que tingui una actitud masclista o xenòfoba no és benvinguda
a l’associació i se la farà fora, que això és molt important. També tinc pensades
coses per donar més impuls a la dona, per exemple: fer reunions a hores que
no siguin, que no hagin de tenir els nens a casa, ¿no? Paritat també en els dos
sexes... inclús hem pensat també de fer activitats de cara a les dones concretes, per exemple de maternitat, que és molt seu, no?
“Sí, jo he estat a moltes associacions, per exemple a Òmnium Cultural. I segueixo estant-hi, entre d’altres. I llavors, bueno, també he estat en associacions de barri, però jo vaig estar a l’Associació del Centre i la de Gràcia, que és
on vivia, vull dir que també tinc vinculació al treball de barri. Sempre he estat
amb temes d’urbanisme. Jo soc geògrafa i llavors per aquí ve el tema d’urbanisme. A part del tren, que ens fa molta falta i ara sembla que hi ha un procés
obert de cara que acabem d’aconseguir l’estació aquí, serà com d’enllaç per a
tots els barris de l’entorn i a més serà una de les altres estacions que donaran
pas a la R4 per aquí, per Sabadell.
“I el tema de la Masia és un tema que ens preocupa molt. La Masia està catalogada al Pla de Patrimoni de Sabadell, i està catalogada perquè just era una
residència agrícola que li deien, perquè aquí vivien les persones que conreaven
la terra i el seu entorn. De fet, al barri, tot eren terres de conreu, llavors a partir
del Pla d’Urbanisme de Sabadell al 1993 es va qualificar com a zona residencial
per poder construir habitatge. La Masia es va quedar com a patrimoni històric
del que havia sigut aquesta zona. Que si l’aneu a veure està més avall d’aquí, a
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la ronda Europa, i està molt deteriorada i la veritat és que cada vegada més. En
canvi, pel catàleg, com que està catalogada s’hauria de rehabilitar, no tirar-la
a terra, sinó rehabilitar-la. Nosaltres patim perquè, cada vegada que hi ha una
ventada o una pluja molt forta, es va deteriorant més i l’Ajuntament, no acaba
de fer res, vaja, no fa res, perquè aquesta casa segueixi en peu i es rehabiliti.
Aquí nosaltres teníem pensats varios usos, vull dir que hi hem pensat també, en
l’ús, que sempre es diu: «Per quin ús»?. Pensàvem posar-hi un auditori, també
pensàvem posar-hi una biblioteca que donés, doncs, qualitat al barri, que en
barri tindrà, si tindrem sort o no sort, no sé com dir-ho, com uns 20.000 habitants, llavors doncs, és clar, és necessària. Té un centre cívic que és petitonet,
bueno, fa poques coses, però llavors allà es podrien fer més coses i això de
la biblioteca és molt important. Està al costat d’una escola, estarà al costat
d’una altra escola que faran aquí a prop, i hi ha molts nanos petits i altres
adolescents i es necessita aquest centre que es pugui fer aquí. Hem fet moltes
coses per tenir-ho! A més de barallar-nos amb l’Ajuntament que, en el cas de
la Masia, ells són els que tenen els diners per fer-ho. Mobilitzem el barri, per
exemple amb el tema de les escoles que ens fa falta més escoles, ens fa falta
un institut, hem fet manifestacions, hem fet concentracions, hem anat també a
les autoritats a demanar-ho al igual que el CAP. Les AMPAS col·laboren molt,
fan molta cosa elles mateixes per aconseguir aquestes dues reivindicacions
escolars aquí i que són molt importants per al barri, perquè som molts, però
serem més, i la gent jove i nens que hi ha aquí són un dels més elevats que hi
ha a Sabadell en aquest moment”.
El CAP i l’Institut de Can Llong són dos dels reptes que l’Assemblea de la FAVS
del 2018, de valoració de l’exercici 2017, identifica com a desafiaments sectorials d’aquest any. Altres són la caserna de la Guàrdia Civil, la Residencia del
sud, el Tallaret, el parc del Nord, la Zona Hermètica, la petició d’un institut i
escola bressol al Districte 1. Pel que fa als temes de ciutat prioritzen el Quart
Cinturó, la ronda Nord/Oest, l’estació Renfe a Can Llong, el parc del Taulí, l’aeroport, el Passeig, la sanitat, el manteniment de barris i la policia de barri.
La Federació demana en el projecte de ciutat la creació de grups de treball
entre l’Ajuntament i les entitats, plans integrals de barris i districtes, el projecte social A-porta i la preparació del 50è aniversari del moviment veïnal (una
exposició itinerant als barris, l’edició d’un llibre amb un DVD i un còmic pels
instituts).
El gener de 2018, la Coordinadora del Moviment Veïnal critica la pujada del
preu del transport decretada per l’Autoritat de Transport Metropolita. Denuncia
el problema de l’amiant. Reactiva les protestes contra l’aeroport (febrer 2018)
i, en resum, recorda que, a més del contenciós Catalunya-Espanya, hi ha greus
problemes de tipus social i econòmic.
El 28 de març la Comissió d’afectats per la degradació dels barris organitza
una mobilització i, conjuntament amb les associacions de veïns i la FAVS, denuncien les deficiències a la Plana del Pintor i la problemàtica dels pisos de
VIMUSA ocupats.
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4.4 La segona immigració
A partir de 1980 podem datar l’arribada a Sabadell de persones del que he
anomenat la segona immigració. Tot i el creixement al llarg dels anys, els percentatges es situen per sota de la mitjana catalana. El 2017, després de quatre
anys consecutius de pèrdues, la ciutat va tornar a registrar un increment de la
població de nacionalitat estrangera. L’1 de gener de 2020140 les persones estrangeres que resideixen a la ciutat arriben a ser 28.356, cosa que representa
un 13,10% de la població de la ciutat (216.520). El nombre de dones (14.120) i
d’homes (14.236) és pràcticament el mateix.
Cal veure d’on procedeixen aquestes persones per fer-se càrrec de la diversitat
de la població catalana i de la sabadellenca. A Sabadell hi viuen persones
que provenen de 69 països de tot el món. Des de les 6.034 que han arribat del
Marroc fins a les 9 persones que ho han fet des de l’Aràbia Saudita. Un immens
i variat mosaic.
Quasi la meitat d’aquestes persones procedeixen d’Amèrica, especialment de
l’Amèrica central i del sud (40,44%), on les dones són majoria; segueixen les
que han vingut de l’Àfrica (29%), amb no gaire més homes que dones; d’Europa
(18,29%) amb un pes lleugerament superior de dones, i de l’Àsia (11,35%),
també amb no gaires més homes que dones. Per nacionalitats, la major part
han arribat des del Marroc, Bolívia, l’Equador i Romania.
És una immigració mal repartida per la ciutat, ja que és més majoritària com
més ens allunyem del centre, si exceptuem alguns barris nous de classes mitjanes com Can Llonng i Berardo. De fet, tal com havia ocorregut en la primera
immigració, la gent s’instal·la allà on ja viuen familiars, amics o coneguts dels
pobles d’origen, de manera que es produeix una concentració de persones i
famílies de la mateixa procedència en la distribució territorial de la immigració.
Els barris amb un percentatge major sobre la població total estrangera són: Can
Puiggener i Togores, Sud-Sant Pau i la Creu de Barberà, amb un 28,6%, 22,2%
i 20,2%, respectivament. Els barris que tenen uns percentatges lleugerament
superiors a la mitjana de la ciutat són: la Serra, Est i Torre-romeu, Ca n’Oriac,
Can Feu Oest i Can Rull, amb un 16,45, 16,3%, 15,2% i 14,1%, respectivament.
Per sota, els barris de la Concòrdia, Gràcia, Sant Oleguer, Nord i Sant Julià, la
Creu Alta, Centre i Berardo, amb 12,9%, 10,7%, 10,4%, 10,3% 10,1% 7,6% i
4,2%, respectivament.141
Ja el 2004, quan les persones immigrades no arribaven al 7% de la població de la ciutat, Virginia Álvarez Domínguez i Margarida Massot i Verdú, en
comparar les migracions d’ahir (les que jo he anomenat primera immigració) i
les d’avui, identificaven les seves diferents característiques, causes i perfils.
Seguint l’antropòleg Luis Miguel Narbona, parlaven de la visibilitat i percepció
que la ciutadania té de la població immigrant actual, una realitat complexa i
massa simplificada. Les persones immigrants que “no es veuen” procedeixen
del món urbà i tenen formació; és la immigració europea. La immigració que
“es veu” és la que prové del món rural, sense formació i d’origen africà, llatinoamericà i/o xinès. Aquestes autores afirmaven que “el nucli essencial de la
qüestió no és altre que la distribució desigual de la riquesa, en definitiva una
qüestió econòmica, i, per tant, és fonamentalment una discriminació per raons
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Idescat. Població estrangera a Sabadell. 1 de
gener de 2020.
141
https://vaporllonch.cat/observatori-economia-local/informe-de-poblacio.
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de classe social, tot i que també hi juguen un paper destacat altres factors, com
ara el prejudicis, la por d’allò que es desconeix, l’estatus o el prestigi social”.
En conseqüència, reclamaven la intervenció pública. I davant de diferents models d’intervenció defensaven “un model d’igualtat basat en el reconeixement
de les diferències i en els valors de la diversitat cultural que sigui solidari amb
les persones amb menys recursos i estableixi plans i polítiques d’acollida, d’informació i d’ajuts als immigrants”.
El primer que es necessita, seguien, és explicar el fet migratori. D’aquí la rellevància de la Jornada de reflexió sobre immigració, organitzada per la Lliga dels
Drets dels Pobles, organitzada el 19 de juny del 2004.
En definitiva, el model que advocaven per a Sabadell és el que, “partint del reconeixement de les desigualtats que pateixen les persones immigrants, inverteixi els recursos necessaris perquè totes les persones puguin viure dignament
en un espai natural de convivència: la ciutat, on tothom assumeixi els seus
drets i deures, i els hi pugui exercir”.142
Com afirma Antonio Santamaría, la incorporació de la nova immigració amb
plenitud de drets i deures a la vida quotidiana ciutadana és un dels majors
reptes de Sabadell i on el moviment veïnal té una gran tasca per realitzar per
tal d’evitar reaccions de rebuig.143
L’Ovidia explica quina relació manté la gent de l’AV de Torre-romeu amb les
persones de la segona immigració. Més ben dit, quina relació tenen les dones
de l’associació i les dones immigrants.
“Hay bastantes marroquíes y bastantes argelinas, pero mucha relación no es
que tengamos porque en la asociación de vecinos no vienen mucho a preguntar
nada, tienen más relación con la escuela de adultos que con nosotras y también tienen relación con el colegio porque como sus hijos van al colegio, pues
es donde más relación tienen. Con el Esplai también tienen relación. Cuando
nosotros les pedimos colaboración ellas colaboran con nosotros y todo, cuando
adornamos el barrio ellas nos ayudan. Como los niños van al Esplai, pues nos
ponemos de acuerdo entre todos y hacemos la faena entre todas”.
Tot i que Can Llong és dels barris amb menys immigració, la Tania, tal vegada
pel seu vell compromís amb l’esquerra, mostra la preocupació per la immigració lligada a la pobresa. De fet, la Unió que ella presideix treballa, junt amb
la Federació, en un intent d’ajudar els sectors que estan en pitjors condicions,
més enllà de les necessitats del barri.

Domínguez Álvarez, Virginia; Massot i Verdú,
Margarida. «Sabadell 2004, una aproximació a
les migracions d’avui: 13.572 sabadellencs són
estrangers». Arraona: revista d’història, [en línia],
2004, núm. 28, p. 74-85, https://raco.cat/index.
php/Arraona/article/view/204208
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Antonio Santamaría, p. 200-2003.
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“Mira, yo este sábado hice una recogida de alimentos que costó mucho que
el Distrito me lo admitiera, por el problema también de la covid. Pero yo estuve
hablando mucho con ellos de que la covid lo vamos a tener muchos años, pero
que la vida sigue y que hay gente con necesidad. Y por ahí nos aceptaron. Por
lo tanto, este sábado hicimos una recogida muy buena de alimentos y juguetes.
Y se lo hemos dado al barrio de Can Puiggener, que es un barrio vulnerable, con
mucha inmigración y mucha necesidad. Nuestro barrio es un barrio moderado-bien. Bueno, habrá familias que lo estarán pasando mal, no digo yo que no
lo esté pasando mal alguna familia, pero por lo regular…
“Ahora estamos haciendo un estudio sobre mujeres esclavas en el servicio

doméstico, que las hay. Estamos haciendo un estudio y vamos a colaborar con
gente que trabaja en inmigración, y el próximo 8 de marzo expondremos el
trabajo”.
L’AV d’Espronceda, per mitjà de la Vocalia de la Dona, ha estat durant anys
organitzant activitats, finançades per l’Associació o participant amb les de
l’Ajuntament, a les quals convidaven expressament i compartien experiències
culinàries i altres accions amb les dones provinents de la immigració. També
quan l’AV preparava la festa del barri maldava per aconseguir la participació de
la immigració, de dones i d’algunes homes. Malauradament la crisi econòmica
del 2008 va truncar aquestes vivències.
Mari López,144 la responsable de la Vocalia, informa:
“Vamos a empezar con la relación que tenemos con la gent nouvinguda.
Hablo en pasado porque ahora mismo no la tenemos, pero la habíamos tenido
una relación muy, muy buena con gente del barrio, que había venido de fuera,
hemos hecho muchos talleres con ellas, hemos colaborado con talleres con el
ayuntamiento, nosotros en la vocalía habíamos hecho talleres de cocina que se
llamaba Cuina i Coneix, que resultó muy, muy interesante. Además, teníamos
unas monitoras que se quedaban con los niños, porque claro, a la hora que era,
a la cinco de la tarde hasta las seis y media o las siete. Entones teníamos unas
monitoras que se quedaban en un local de enfrente, que nos dejaban, a hacer
meriendas con los niños. O sea que cocinábamos nosotras y los pequeñajos
también. Entonces aprendimos muchísimo y para mí fue una satisfacción ver
que no somos tan diferentes como pensamos. Tenemos mucho en común, sobre
todo con la gente marroquina. Que evidentemente han estado aquí ocho siglos
en España y algo quedó. ¡Claro!
“Hemos hecho talleres de ropa con africanas y con sudamericanas, ya te he
digo de muchos sitios. Porque nosotras llevamos mucho tiempo con la vocalía
de la dona, unos 20 años. Entonces des del 2008, cuando vino la crisis, la cosa
la verdad es que se mermó un poco. Vamos que, entonces, claro las dificultades económicas, primaban antes que ir a hacer un taller. Se tenían de buscar
la vida como podían. Y en la actualidad, la verdad es que conocemos gente,
pero… hemos hecho algún taller de arpilleras145 junto con el ayuntamiento, y
sí que hemos tenido alguna relación más, pero la verdad es que ha ido bajando
y bastante. “Pero fue una experiencia buenísima. Saber cosas de los demás
nos enriquece muchísimo y además se nos quita ese miedo que parece que
tenemos a lo desconocido. Tendemos a rechazar lo que no conocemos, lo que
no es nuestro. Y si entendiésemos un poco, son diferentes, pero son iguales.
Todos somos iguales.
“Ya te digo cuando hacemos la fiesta del barrio, pedimos colaboración. Si que
es verdad que personas, sobre todo, personas sudamericanas, marroquíes,
hombres pocos, la verdad que no, pero bueno. Incluso años atrás, cómo que
ellos no comen cerdo, los musulmanes, hacíamos una botifarrada y ofrecíamos de hacerlas falal, para que ellos vinieran. Algún año han venido, hemos
hecho botifarras falal en otra barbacoa aparte. Pero dejaron de venir y no se
ha vuelto a hacer. Y con el Ayuntamiento también hemos colaborado mucho,
ellos también tenían algún programa con mujeres nouvingudes, sudafricanas y

Agraeixo l’amabilitat de Mari López, que amb
una conversa telefònica i de WhatsApp –amb
àudio i escrita– m’ha proporcionat tota aquesta
informació, el 19 de juny de 2021.
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Les arpilleras són una manifestació d’artesania
comunitària sorgida durant la dictadura militar de
Xile. Aquests brodats eren realitzats per grups
de dones –les arpilleristas–, que plasmaven en
les seves obres, a manera de comunicació i denúncia, la recerca dels seus familiars detinguts
desapareguts i altres temàtiques socials durant
la dictadura d’Augusto Pinochet.
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marroquíes y nos poníamos en contacto. Pero hemos hecho muchísimas cosas,
y también de cocinas y también, las nuovingudes nos pedían que hiciéramos
alguna comida nuestra porque sus hijos se quedan al comedor y por ejemplo
les decían - hoy hemos comido lentejas y ellas claro lo hacen de otra manera.
“Si nosotras hacemos propaganda por el barrio i se lo decíamos a las vecinas,
les comentábamos. Y si en el Casal Cívic está el programa Jugar i llegir donde
van muchos niños nouvinguts y con las mujeres, las mamas están allí esperando, pues hablamos con ellas, es la manera que tenemos para captar a las
mujeres, para los talleres; o cuando hacemos el café tertulia ya días antes les
decimos que lo vamos hacer, las invitamos, ya el mismo día están por allí las
invitamos a que entren”.
L’AV de Campoamor, des de la Vocalia de Gènere, a propòsit de la celebració
del 8 de Març, organitzen activitats dirigides a totes les dones, en què hi són
incloses expressament les dones que provenen de la immigració. Participen en
les activitats organitzades per l’Ajuntament, on coincideixen amb les dones
d’Espronceda i altres, i com elles, s’esforcen per atreure aquestes dones, amb
propostes que ressalten la multiculturalitat mitjançant la realització de manualitats o a partir de l’elaboració de plats culinaris dels seus països d’origen, com
explica la responsable de la Vocalia, Montserrat Escribano.146
“Mira te he mandado cinco lacitos distintos porqué son de cinco años que hacíamos para el 8 de marzo. Empezábamos a hacer el curso en septiembre, hasta
marzo. Y cada año cambiamos de forma del lazo. Y luego para el 8 de marzo
hacíamos un café-tertulia y se hacía poesía o se pedía a alguien que viniera, alguna persona voluntaria que quisiera venir a contarnos cosas. Un año vino una
enfermera. En fin, y luego nos juntábamos todas. Venían chicas inmigrantes,
chicas marroquinas, latinas y todas nos juntábamos en el centro cívico de aquí,
de Benestar Social. También hacíamos unas aspilleras. Con esto de la covid
este año no hemos podido hacer nada. Ahora en septiembre empezaremos otra
vez con lo de las flores. Empezamos haciendo 60 y ahora ya hacíamos 300. Las
aspilleras son cosas que hacen las latinas. Haces una vivencia tuya, en tela,
una cosa que estés pasando. Se ve que se hacía en los pueblos, las mujeres,
cómo no sabían escribir, lo hacían en unas aspilleras, en unas telas de saco y
allí con telas de colores hacían lo que ellas querían decir. Hicimos este cursillo.
Yo como iba a ser abuela hice como un comedor de mi casa con un moisés, porque yo iba a cuidar de mi nieta, pues yo estaba allí reflejada. También hicimos,
un intercambio de comidas. Hacíamos comidas de la gente de afuera, comidas
africanas, comidas latinas…”.
La Palmira Gabernet,147 la secretària de l’AV de Ca n’Oriac, afirma que tenen
relació amb la gent que prové de la immigració i m’envia un cartell d’activitats
entre les qual hi ha una exposició Nueva visión de Àfrica al centre cívic.
Agraeixo a la Montserrat Escribano la seva
amabilitat de mantenir amb mi, el 26 de maig del
2021, correspondència per mitjà d’àudio WhatsApp.
146

147
Agraeixo a la Palmira Gabernet la informació
que m’ha proporcionat gràcies a una conversa
telefònica i per WhatsApp el 26 de maig de 2021
i següents.
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Són experiències organitzades majoritàriament per dones i dirigides a dones
i les seves criatures. No disposo d’informació de cap experiència organitzada
per les associacions o la FAVS dirigida expressament a aconseguir la inclusió
de la immigració dins del moviment veïnal.
La població de la segona immigració ha creat –i hi participa– nombroses asso-

ciacions per a la defensa dels seus drets, per a una millor integració i per no
perdre les relacions amb els seus llocs d’origen, les arrels. Com ho feren a la
darreria del franquisme les persones de la primera immigració. Però aquestes
arribaren en un espai buit que elles mateixes feren néixer i créixer, i fins crearen unes associacions per arreglar els múltiples problemes d’aquests barris
erms de serveis. El moviment que crearen, com sabem, defensa els interessos
de totes les persones que habiten els barris, al marge de la seva procedència i
del moment d’arribada.
Per contra, la segona immigració arriba i habita en aquests barris creats al
segle passat. Suporten dificultats derivades del desconeixement de la llengua,
de pertànyer a cultures molt més allunyades, de religions diferents, alguns amb
greus problemes econòmics i de manca de documentació, però són mancances
i necessitats diferents de les que tingueren els pioners de la primera immigració que s’establiren a la ciutat en un país sense democràcia, ni serveis socials.
Les entitats que crea la segona immigració van destinades a les persones dels
mateixos països de procedència, qüestió que no facilita la integració al barri i
el treball conjunt amb tot el veïnatge, ni tampoc amb els altres persones immigrades d’altres països. És una situació que pot resultar perillosa, especialment
per a les dones isolades a l’interior de cada casa, sobretot les que provenen de
cultures amb poc respecte pel dret de les dones.
El web de l’Ajuntament informa del moviment associatiu de les persones vingudes d’arreu.148 Sorprèn la quantitat d’associacions existents. Són conegudes
per la ciutadania? Entre d’altres trobem que el 1994 neix l’Associació Africana de Sabadell, l’entitat més antiga d’aquestes característiques de la ciutat.149 L’Associació cultural islàmica Ar-Rissalah és de les més arrelades i va
començar l’any 1996.150 L’Associació WAFAE és de l’any 1998.151 L’Associació
Ciutadana de Guinea Conakry actua en l’àmbit del Vallès Occidental i es creà
l’any 2003.152 L’Associació Amic de Sedhiou Kandeemaa va constituir-se legalment l’any 2005.153 L’Asociación Cultural de Uruguayos El Nido es va crear també el 2005.154 L’Associació cultural Anasiha a Torre-romeu.155 L’Associació Socio-cultural Al-Taniur de Catalunya va iniciar-se el 2004.156 Altres associacions
són: l’Assciación Cultural del Oriente Boliviano,157 l’Asociación de Malienses
Residentes en Sabadell y en el Vallès Occidental,158 l’Associació Touba Senegalesos de Sabadell159 i l’Associació Nova Generació Àfricanegra de Catalunya.160
A part, hi ha dues federacions: la d’associacions d’immigrants del Vallès161 i la
de l’Àfrica Negra del Vallès.162
Per a l’objectiu d’aquesta recerca ressalto l’associacionisme immigrant femení.
En primer lloc, l’Associació de Dones Africanes de Catalunya,163 que justament
té la seva seu a Sabadell, al barri de Can Puiggener, on també hi viu la seva
presidenta, Mariama Camara. Aquesta associació té com a objectiu donar a
conèixer la cultura i les tradicions dels diferents pobles africans a Catalunya.
Organitza actes socioculturals (jornades, conferències, concerts, etc.) per tal de
compartir la riquesa cultural africana, promou la convivència intercultural i la
pau. I treballa per afavorir els vincles i la solidaritat entre les dones.
La presidenta va residir a Lleida a partir del 1997 i, a Can Puiggener, des de
2002, on regenta un comerç de productes africans. És senegalesa, de Dakar, i
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https://www.sabadell.cat/ca/directori-dentitats/collectius/immigrants. També, Sabadell:
informe de la immigració 2006. Diagnosi participativa de la immigració a Sabadell. De la Lliga
dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA (UAB) www.
lligadelsdretsdelspobles.org/ois Equip de recerca
dirigit per Margarida Masso.
149
És troba situada al barri de Sant Oleguer i és
força coneguda entre el veïnat del barri i de bona
part de la població de la ciutat. El seu objectiu
principal és acollir les persones immigrants provinents del continent africà, bàsicament d’origen
subsaharià, per tal d’oferir ajuda i informació
sobre la ciutat i els seus recursos. Col·laboració
amb altres associacions de Sabadell, tant de persones immigrants com de no immigrants. L’entitat
compta amb aproximadament un 90% d’homes i
un 10% de dones.
150
Aquesta és la segona associació més antiga,
destinada bàsicament al col·lectiu immigrant
musulmà amb la finalitat d’oferir un espai per
a la pràctica religiosa islàmica i de reunió per
a la interrelació i l’ajuda mútua entre persones
d’aquest col·lectiu. Es troben a la Mesquita de
Can Puiggener.
151
Aquesta associació té una doble línia de treball. Per una banda, es treballen aspectes com
la interculturalitat i la convivència entre la població jove autòctona a través de la cooperació
internacional i accions de sensibilització i voluntariat. Per altra banda, Wafae també ofereix
ajuda, assessorament i orientació sociolaboral
per a persones immigrants, principalment d’origen magribí. La majoria de les seves activitats
es realitzen a Catalunya, València i Marroc, tot
i que en algunes ocasions, com en l’organització
de jornades interculturals, Wafae té un abast de
nivell estatal.

La seva finalitat principal és preservar les arrels i costums de Guinea Conakry entre la població
immigrada d’aquesta procedència, a la vegada
que busca donar-les a conèixer entre la població
autòctona. També vol ser un espai de trobada i
de relació entre les persones d’un mateix origen
geogràfic.

152

153
Aquesta entitat es dirigeix sobretot a persones
immigrants originàries del Senegal. Les seves
finalitats principals són la integració de les persones immigrants a la ciutat i l’ajuda mútua, així
com també preservar i donar a conèixer la cultura
i la situació actual de les persones immigrants a
través de l’organització d’actes culturals com ara
exposicions, conferències o concerts.

La seva finalitat principal és establir lligams
entre les persones d’aquesta comunitat i crear
així una xarxa social forta i estable. També es
treballa per oferir un espai de contacte amb la
cultura i les tradicions del país d’origen. Es reuneix al Centre cívic de Ca n’Oriac.
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155
Associació Cultural Anasiha. Aquesta entitat
té poca antiguitat i es troba al barri de Torre-romeu. Pretén contribuir a la integració del col·lectiu magribí i a la vegada donar a conèixer la seva
cultura tant a les persones magribines com a les
autòctones. L’associació té voluntat d’actuar com
a mediadora en situacions de conflicte al barri de
Torre-romeu. Precisament un conflicte entre joves
marroquins i joves autòctons va ser el motiu de
la seva fundació.

Està destinada sobretot als joves procedents
del nord d’Àfrica residents al Vallès i concretament a Sabadell i Terrassa. La seva finalitat és
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oferir activitats culturals i esportives i, al mateix
temps, esdevenir un espai d’interrelació entre
persones d’aquest col·lectiu.
157
Aquesta associació té com a finalitat preservar la identitat de les persones immigrants procedents de la zona oest de Bolívia i que tenen a
Sabadell la seva residència actual. Des de l’associació es promouen activitats culturals i esportives, que serveixen d’espai de trobada i de relació,
alhora que també es té especial atenció al procés
d’adaptació i seguiment escolar dels infants.

Té com a finalitat promoure una xarxa social i
ajuda mútua entre els seus membres i treballar
per la reivindicació i defensa dels drets de les
persones immigrants. Juntament amb aquests
objectius es pretén incidir en la integració social a la ciutat de Sabadell i a la comarca, ja que
l’associació compta amb participants d’arreu del
Vallès.

158

Els seus objectius són la conservació, ensenyament i difusió de la cultura autòctona del
Senegal, especialment de la zona de Touba. Assessorar, orientar i col·laborar amb tots aquells
senegalesos residents a Catalunya i, especialment a la ciutat de Sabadell, en temes socials
i de costums, culturals i econòmics, legals, etc...
que els facilitin la integració a Catalunya garantint una òptima convivència.

159

La defensa de la identitat històrica, cultural i
social de la comunitat de l’Àfrica Negra de Catalunya. També volen defensar les creences religioses de cada un dels seus membres. Atès que
és un col·lectiu amb membres que són de religió
cristiana, apostòlica i romana i membres que són
de religió musulmana, a més d’animista.
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Promoure la unitat, organització i defensa del
col·lectiu d’immigrants en igualtat, respecte i
plenitud de drets, així com la participació, la integració i la convivència en la societat d’acollida.
Prioritzar l’atenció a les persones immigrades
i als grups més vulnerables: nens, joves, gent
gran, refugiats, discapacitats independentment
de la seva situació administrativa. Incentivar la
investigació acadèmica des d’un punt de vista
sociocultural econòmic i laboral sobre el fenomen de la immigració promovent la creació de
centres d’estudi i formació i de publicacions per
contribuir a realitzar els fins de la federació. Crear
espais de convivència e integració entre les cultures de les associacions federades i d’aquestes
amb la societat d’acollida. Col·laborar amb la
integració de la persona immigrant a Catalunya,
tenint en compte els conceptes de minoria, ètnia,
cultura, credo, gènere, orientació sexual, igualtat i participació. Treballar per l’agrupació de
totes les associacions d’immigrants del Vallès,
Catalunya, Estat Espanyol i d’Europa, per a la
coordinació d’accions i activitats assegurant els
objectius del col·lectiu.
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Els fins de la Federació són: promoure la unitat,
organització i defensa del col·lectiu d’immigrants
en igualtat, respecte i plenitud de drets, així com
la participació, la integració i la convivència en la
societat d’acollida. Prioritzar l’atenció a les persones immigrades i als grups més vulnerables,
nens i nenes, joves, gent gran, refugiats/des,
discapacitats/des, desocupats/des, independentment de la situació administrativa. Impulsar la
integració de les persones immigrants en la societat en la que conviuen.
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Participar en el disseny i gestió de projectes i processos per a la cooperació al desenvolupament
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mare de quatre criatures. Va ser mediadora i traductora a Sanitat i és una de
les més decidides lluitadores contra la mutilació femenina a l’Africa i a Europa.
“L’ablació no té res a veure amb la religió, sinó que és una tradició que encara
es manté al segle XXI”, afirma. L’Associació reclama més formació, especialment per als Mossos d’Esquadra, els professionals sanitaris i serveis socials
per fer front a l’ablació femenina. “Els mossos, els metges, s’han d’informar
més i saber quina família, raça o cultura té més risc de practicar l’ablació.
Tenen l’oportunitat de sensibilitzar i aprendre més”, va expressar, el 5/2/2020,
al El Cafè de la Ràdio164 coincidint amb el Dia Internacional de Tolerància Zero
amb la mutilació genital femenina per acabar amb una pràctica que afecta 140
milions de dones al món cada any i que comporta un risc per a 3 milions més.
De fet, a Catalunya, els Mossos han intervingut en bastants casos de sospita de
mutilació genital femenina a menors, però hi ha molts casos que no s’han pogut
aturar. Segons Camara, la sensibilització a Sabadell davant l’ablació genital
femenina és cada cop més alta, però encara no hi ha un protocol d’actuació que
arribi fins al final davant de casos de risc. De fet, ha posat com a exemple la
seva experiència personal, en què els docents del centre on estudien les seves
filles van avisar els serveis socials quan van saber que marxaven de vacances
al país d’origen. “Es va informar bé, tothom estava avisat, però quan vaig tornar ningú em va trucar per comprovar com estaven les meves filles”, lamenta.
En aquest sentit, assegura que també seria necessari que la sensibilització no
només es fes a les persones nouvingudes, sinó a les immigrants que fa més
temps que viuen a la ciutat: “Encara hi ha gent que fa vint anys que viu aquí
i quan els parles de la mutilació genital femenina et diuen: «No, no, no, és la
meva cultura»...”.
De l’Associació Balandouka Muso, les dones començaren a reunir-se fins que
es constituïren com a Dones de Balandou. La seva presidenta és la Fatoumata.
Es reuneixen un cop per setmana per parlar o per fer activitats, participen a les
taules d’acollida. Els seus objectius són potenciar el coneixement dels valors
de les dones guineanes, així com els valors de la societat d’acollida, Catalunya.
Visualitzar la presència guineana en tots els àmbits de la societat catalana,
facilitant-hi una integració que no signifiqui la desintegració dels propis valors
culturals. Afavorir la participació dels infants, del jovent, així com dels adults,
a les activitats culturals i lúdiques que organitza l’associació. Potenciar les
llengües de Guinea entre la ciutadania, en tant que factor d’identificació de les
cultures guineanes. Promoure la cooperació internacional i la solidaritat per
mitjà dels projectes de desenvolupament, i els valors i la protecció del medi
ambient.
Mantinc una entrevista amb responsables de l’Ajuntament per contrastar i ampliar les dades i la informació del seu web, respecte a les entitats de persones
immigrants.165 Les entitats naixeren per ajudar persones que acabaven d’arribar, amb tots els problemes de l’arribada a un nou lloc, la manca d’habitatge,
problemes amb la llengua, la gestió de tota la documentació necessària. És a
dir, per poder fer la primera acollida. De manera que la majoria de les entitats
que recull el web del consistori són associacions de manera instrumental, atès
que, per accedir a qualsevol ajut, sol·licitar assessorament, ús d’espais públics,
etc. necessitaven disposar d’una entitat jurídica.

Avui, amb els problemes derivats de les crisis econòmiques i la de la pandèmia
de la covid, en general tenen poca activitat, que es redueix a l’ intent de cobrir
les necessitats de les persones que tenen una necessitat concreta, especialment perquè han perdut la feina o la casa o perquè han emmalaltit.
Segons els responsables de l’Ajuntament, en la història de les entitats de persones immigrades es poden considerar tres fases. La primera, amb el naixement de les entitats per actuar en l’acollida de les persones que arriben a la
ciutat. És un moment de suport mutu per solucionar els problemes dels papers,
dels serveis socials basics, etc. Comencen fent un treball informal fins que es
converteixen en entitats jurídiques. Aquest és el motiu pel qual reben el suport
de l’Ajuntament, amb la finalitat d’elaborar els estatuts i tota la tramitació
administrativa.
En un segon moment, comencen a desenvolupar un paper de reivindicació dels
seus drets, a realitzar activitats de sensibilització cultural, preparació i organització de festes, com la Festa Africana, la celebració de la independència dels
seus països, etc. En resum, activitats per mantenir la cultura d’origen viva.

amb els països d’origen dels associats. Incentivar la investigació acadèmica des d’un punt de
vista sociocultural, econòmic i laboral sobre el
fenomen de la immigració promovent la creació
de centres d’estudi i formació i de publicacions
per contribuir a realitzar els fins de la federació.
Col·laborar amb la integració de la persona immigrant a Catalunya lluitant contra tot tipus de discriminació per raó d’ètnia, cultura, credo, gènere,
orientació sexual, igualtat i participació.
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Tot i el nom sembla que l’associació actua principalment a Sabadell.
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https://radiosabadell.fm/podcasts?field_programa=14725&page=82.
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Conversa mantinguda (i registrada) amb Belen Hernández, tècnica de gestió del Programa
d’Acollida, i Santi Plaza, tècnic de gestió de
Drets Civils de l’Ajuntament de Sabadell, 15 de
juny 2021, a una de les dependències de l’Ajuntament. Els agraeixo la seva disposició. A partir
d’aquí, emmarcaré entre cometes algunes de les
seves paraules.

Una tercera època,
“arriba quan, en el moment més fort de la crisi econòmica, molts dels protagonistes, els que mobilitzaven aquestes entitats, decideixen tornar als països
d’origen i baixa l’activitat de l’associació”.
De fet, sabem per les vivències tant de la Montserrat Escribano com de la Mari
López, que la crisi del 2008, va colpejar fortament les persones i famílies de la
segona immigració, i que les va deixar sense temps ni recursos per poder-se
dedicar a tasques socials o comunitàries. La covid ha reblat el clau en els barris
més poblats de persones immigrants.
Hi ha altres causes pel que fa a la davallada de l’activitat de les entitats. Ja fa
molts anys que van arribar les primeres persones d’aquesta segona immigració. Les generacions nascudes a la ciutat ja no tenen voluntat de continuar les
accions que iniciaren la gent que crearen les associacions, perquè consideren,
i això égs un signe molt positiu, que formen part d’aquest país. Aquestes segones i terceres generacions no tenen un país d’origen. El seu és Sabadell.
“Hi va haver un moment que sí que aquestes associacions estaven molt actives, que ens demanaven molts espais, espais per fer classes, per fer festes,
per fer sopars. Ara mateix fa dos o tres anys, que en realitat ja no són entitats
de gent nouvingudes, perquè ja estem a la segona, terceres i quartes generacions. Què passa? Es vol que els joves entomin tota la feina que han estat fent
els grans, però els joves ja no se senten nouvinguts i tenen altres interessos.
Interessos de la ciutat. Ells han anat fent la seva vida i aleshores les entitats
han anat una mica de capa caiguda”.
Per exemple, la festa africana la van començar l’AV de Sant Oleguer i l’Associació Africana de Sabadell. Però ara fa tres anys que no es fa. “Ho vam intentar
empoderant els joves, però va costar moltíssim. Vam acabar muntant la festa
des de l’Ajuntament. És que estan treballant, estant estudiant, tenen la seva
vida i no tenen temps per dedicar-se aquest coses, que ja no són del seu interès.
Els grans volen mantenir tot això, però els joves estan per una altra història”.
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I jo valoro aquesta postura com a positiva i senyal que, amb tota la complexitat
i els sentiments controvertits que poden tenir, senten que formen part d’allà
on viuen, estudien, treballen i es relacionen. Una realitat que ja no és la dels
pares, les mares i potser els avis, que van protagonitzar el procés d’immigració.
Hi ha entitats que sí que han continuat la seva tasca, com la que lidera, la
Mariama Camara, de Puiggener, que fa una feina amb les dones del barri. Però
el seu activisme està més lligat a reivindicacions feministes o accions per a
les dones, que no pas a un treball relatiu a la immigració, encara que sí que
té en compte les seves problemàtiques, com hem vist en el cas de l’ablació.
En qualsevol cas, és una forma d’actuar que contempla les dues perspectives,
de la mateixa manera que ho fan les dones de les vocalies de Dona o Gènere,
que sempre que poden fan, o intenten dur a terme, les seves accions amb la
col·laboració de les mateixes dones immigrants.
El tema de les entitats marroquines és particular, perquè estan vinculades a
l’oratori de referència. En el món musulmà, l’oratori es converteix en el centre
cultural, al voltant del qual gira tota la vida comunitària. En el moment d’arribada les persones musulmanes volien tenir un oratori i per crear-lo necessitaren
una entitat jurídica i es van legalitzar com a associació. Més endavant, a partir
de l’aprovació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, vinculada al Departament de Justícia, la tramitació del permís per obrir un centre de
culte té un recorregut diferent. Però, en el moment que es crearen les entitats
de Sabadell, no tinguérem altra solució que constituir-se com a associacions.
Simplement necessitaven una entitat jurídica per realitzar la seva activitat religiosa, però, en realitat, no són unes associacions.
Parlava de persones marroquines, però la majoria es consideren persones amazics. Cal saber que la llengua amaziga, l’idioma de la comunitat sense estat,
originària del nord de l’Àfrica, és la tercera més parlada a Catalunya. L’associació de Sabadell ANARUZ va néixer el 29 de maig de 2010 i es presentà com
una nova associació catalanoamaziga, Anaruz N. Afrika, l’esperança d’Àfrica,
al Centre Cívic de Can Puiggener.
“Ara està una mica fluixa per problemes personals d’aquest temps, però
està molt vinculada i col·labora molt amb la gent del barri, fan bastantes coses; tenen dues festes importants lligades a la cultura amaziga: la Primavera
Amaziga i el Cap d’Any. És una entitat que aplega moltíssima gent quan fan els
actes i tenen un espai en els temes de la llengua, i sempre tenen un espai en
el tema de les dones. Sempre porten algú que parli d’això. Encara que és una
festa sempre fan unes xerrades. Treballen amb les escoles o amb els centre
cívics i bàsicament són temes idiomàtics. Les d’aquí, però, també amb la idea
de no perdre la seva llengua. Treballen amb les dones, també, però sobretot
el tema de l’idioma, però també l’intent d’empoderar-les. Que a mi em sembla
molt interessant”.
La Primavera Amaziga commemora l’assassinat d’uns estudiants algerians que
reclamaven més drets per al seu poble. La van començar a celebrar el mateix 2010. El 2018 va aplegar més de 300 persones a la font de Can Rull del
parc de Catalunya. En aquesta tercera edició, hi va haver un dinar popular amb
menjar amazic i català, xerrades sobre el paper de la dona amaziga a Catalun86

ya, i presentacions de llibres sobre aquesta comunitat, com ara L’etern retorn
d’Asmaa Aouattah i un recull de refranys amazics a càrrec de Carles Múrcia.
Com explicava Ali Ait Yahya, president de l’associació, l’objectiu de la trobada és l’agermanament entre els dos pobles. “Creiem que és molt important trobar espais de diversitat cultural i de poder compartir la nostra cultura i llengua.
Però, a part de donar el nostre missatge, també volem conèixer la llengua i la
cultura catalanes. Volem aprofitar l’oportunitat que algú ens entengui bé. Nosaltres reivindiquem que les nacions sense estat tinguin el país que vulguin”,
va sentenciar. Sobre la seva vida sabadellenca, Yahya afirma que “a Sabadell
hem tingut una molt bona rebuda. Som una associació petita que a poc a poc ha
aconseguit arribar fins on som avui dia. Des del principi hem tingut una bona
acollida i col·laborem amb diverses entitats de la ciutat”.166
L’altra festa que celebra la comunitat amaziga de Sabadell és el Cap d’Any. El
gener del 2019, encara sense la covid fent estralls, mig miler de persones van
omplir l’Espai Polivalent del Nord. Una celebració que també ha tingut un ambient reivindicatiu, ja que, tal com explica el president de l’entitat, com a associació “tenim l’obligació de reivindicar la nostra identitat, les nostres festes, la
nostra llengua i també, reivindicar els drets de les persones nouvingudes”. En
aquest sentit, també es van oferir dues xerrades: La lluita dels immigrants a
Catalunya, a càrrec de l’activista Bahim Muhu i de l’advocada Ana Florencia, i
La situació dels activistes amazics al Marroc, a càrrec de l’activista i expresoner Abderrahim Idoussalah.167
Són fets esperançadors que, una vegada superada la pandèmia, caldria tornar
a impulsar, però no són majoritaris.
Les entitats de la immigració no foren creades per solucionar els problemes
generals dels barris; tanmateix, és evident que com a persones que viuen als
barris els interessa que els problemes de la ciutat i dels barris es solucionin.
Però no sembla que participin gaire amb les associacions veïnals.
“Respecte a la relació que hi ha amb les associacions de veïns sempre he
vist retrets mutus. Es diu que hi ha poca representació de gent estrangera a les
associacions de veïns, i he sentit testimonis del contrari, que ells no s’impliquen, que els hem avisat que fem això i no venen mai, que els han convidat i no
venen. I les entitats d’immigrants al contrari, que no se senten convidades, no
se senten part integrants de l’associació de veïns”.
Però hi ha excepcions. Hi ha hagut iniciatives interessants en aquest sentit. En
general els immigrants són persones joves que no necessiten els serveis de salut, però es van adonar que quan una persona es moria no estava en el circuits
de les vocalies d’enterrament. Aleshores es trobaven que els costos dels enterraments eren caríssims i, sobretot quan volien expatriar el cadàver, el preu
era desorbitat. Davant aquesta realitat s’aconseguí un acord molt interessant
amb les associacions de veïns, perquè es poguessin incloure aquestes persones dins de les vocalies d’enterraments pagant una petita quota que inclogués
també el preu de la repatriació de les restes mortals. Amb tot, va ser difícil la
difusió d’aquest tema i d’aquest recurs.
Algunes associacions africanes, per la seva part, han buscat també una solució
per a aquest problema. Les famílies paguen una quota a la seva entitat i quan
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Pere Gallifa. Ràdio Sabadell 94.6, 24/4/2018.
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Helena Molist, Ràdio Sabadell 94.6, 13/1/2019.
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arriba el moment aquesta cobreix l’enterrament i la repatriació, si escau. A
més, intenten solucionar, fins i tot, els problemes de les famílies que no paguen
la quota, fent gestions amb les famílies que resten als seus països d’origen.
Tot i que, fruit de les diferents circumstàncies que hem vist, les entitats històriques han anat transformant els seus objectius, continua havent-hi gent que
arriba en aquests moments i que necessita suport d’acollida. Per això, la ciutat
compta amb el Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI). Una entitat creada pel consistori per tractar el tema d’assessorament a les persones
nouvingudes, sobre la seva situació legal, els seus drets i deures i els serveis
i recursos als quals poden accedir, com l’empadronament, salut, formació i educació, acolliment lingüístic i altres.168
També hi ha la Taula de Nova Ciutadania, que es reuneix tres cops l’any i és
on es tracten els temes generals d’acolliment, es traspassen informació entre
les entitats i la regidoria, s’acorden les línies de treball conjuntes entre l’Ajuntament i les entitats, a més de detectar els interessos, les preocupacions i
les problemàtiques dels col·lectius de persones estrangeres per mitjà de les
entitats de referència i que poden ser d’interès polític. Un tema recorrent i de
preocupació per a les entitats és com resoldre i entomar les cites de la policia o els temes del padró. Aquesta Taula la componen totes les entitats de la
immigració, incloses, les federacions, a més dels sindicats CCOO, UGT i USOC
del Vallès Occidental, la Lliga dels Drets dels Pobles, Càritas la i Plataforma
per la Llengua. Em sembla que seria convenient que també hi formés part el
moviment veïnal.
La FAVS sí que forma part de la Comissió de la Convivència, que és on es tracten els temes de racisme i de xenofòbia. Si es produeix algun fet a la ciutat amb
discriminació o xenofòbia el tracten en aquesta comissió, on a part dels representants dels veïns i veïnes, en formen part les associacions d’immigrants del
Vallès. Tanmateix, darrerament, dins del clima de davallada de la col·laboració,
aquestes entitats de la immigració han disminuït la seva assistència.
“De tota la llista d’entitats que tenim, moltes ara estan molt parades. Ara hi
participen les entitats professionalitzades, com la Creu Roja o l’SCAI”.
El 2014 començà la iniciativa Mescla’t, organitzada per l’Ajuntament, el Consell de Solidaritat i Cooperació, a més de les taules de Gènere, Feminismes i
LGTBI, de Nova Ciutadania, de Creences i de Conviccions, del Poble Gitano i
les entitats de Joventut, amb la implicació d’una cinquantena d’associacions
i el suport de diverses institucions i organismes. D’alguna manera substituïa
dues iniciatives anteriors: la Festa de la Diversitat i la Mostra d’Entitats i de
Cooperació.
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Les entitats que gestionen l’SCAI són la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat-CEAR,
Càritas Sabadell, CCOO del Vallès Occidental,
la Lliga dels Drets dels Pobles i UGT del Vallès
Occidental.
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Tot plegat fa pensar que, als barris, entre el treball de l’Ajuntament, d’alguna
entitat d’immigrants i d’algunes associacions de veïns, es produeixen dues situacions simultàniament: d’una banda, una lenta però existent mescla entre la
població autòctona i la de la segona immigració i, d’altra banda, la continuïtat
d’algunes situacions de segregació.
“Continua havent-hi segregació i problemes de racisme i de xenofòbia, però
va millorant. Jo recordo els primers anys de la immigració i com es vivia això

als barris, ara el tema de la diversitat diria que la gent dels barris ho té assimilat. Estigui o no d’acord. Es poden tenir diferents visions, unes més xenòfobes
que altres, dictades per la diferència. De la mateixa manera que hi ha gent que
porta més de vint anys i els seus fills han nascut aquí i encara...
“En el meu dia a dia a l’escola, ho puc veure. És veritat que les dones musulmanes van amb les dones musulmanes i les no musulmanes amb les no
musulmanes.
“Existeix gent que no vol portar els fills a les escoles del barri perquè hi ha
molts immigrants, o molts gitanos. Per això hi ha escoles en què el percentatge
de crios d’origen estranger és molt superior al percentatge real del barri. I els
porten a un de privat, a un de concertat, és una mostra que hi ha racisme. Que
hi ha aquesta reticència. I si això funciona a l’escola a la resta de la societat
serà molt difícil que funcioni. El tema de la integració mal dita sempre ha estat
sobre la taula en quant a la pertinença a associacions o la participació col·lectiva vida activa del barri, però amb tot em sembla que ha millorat”.
Realitat social que mostra encara la difícil acceptació de la diversitat. És no tenir en compte, el que s’anomena, la interseccionalitat.169 O sigui, que la posició
social dels individus és el resultat de la interacció entre els diversos eixos de
desigualtat, cosa que en l’àmbit de la política pública exigeix l’abandonament
de la lògica monofocal i la recerca de maneres més complexes d’abordar les
desigualtats. Justament les activistes afroamericanes que van iniciar el debat de la interseccionalitat eren molt crítiques amb les polítiques identitàries,
adduint que tendeixen a establir grups homogenis i que comparteixen trets
essencials. Part d’aquesta teoria ens alerta sobre l’ús de les identitats, perquè
les identitats són efecte de poder i les categories identitàries són construïdes
socialment en el marc de relacions de poder. Per exemple, les categories de
dona i home són efecte del sexisme, així com la divisió en (suposades) races
és un producte del racisme. Les polítiques identitàries poden tendir a homogeneïtzar i essencialitzar el grup, tancant el marc de possibilitats. Sovint les categories identitàries són restrictives i tenen efectes excloents. Per això, cal fer
crítica sobre com, des de les polítiques públiques, o des de l’activisme social,
reproduïm aquestes categories que generen exclusions; quan pensem en “la
dona”, “l’immigrant”, “la persona jove” o la “persona gitana” estem tenint en
compte que ningú forma part exclusivament d’una d’aquestes categories? Contemplem que totes aquestes categories estan creuades entre elles i amb els
altres eixos de desigualtat? Això implica entendre que no hi ha “l’immigrant”,
sinó persones migrades que tenen un gènere, una orientació sexual, una classe
social, unes creences, etc. Exactament podem, dir sobre “la persona gitana”.
Un cop fetes aquestes precaucions, però, hi ha autors que plantegen que, quan
les categories identitàries es construeixen de forma no essencialista i fluïda,
també poden emprar-se de manera estratègica per contribuir a la resistència,
l’empoderament i el trencament amb els marc dominants.
Consegüentment, l’Ajuntament, per mitjà del servei de Participació Comunitària i de les taules de dinamització comunitària, té la missió de vigilar perquè
siguin respectuoses amb la diversitat i no excloguin cap col·lectiu.
També podríem parlar de la integració del poble gitano als barris. I de la

Totes les reflexions sobre interseccionalitat estan tretes de Gerard Coll-Planas, Roser Solà-Morales, Guia per incorporar la interseccionalitat a
les polítiques locals. “Tot i que puguem trobar
antecedents d’aquesta proposta en d’altres entorns, la formulació de la interseccionalitat com
la coneixem avui dia es produeix a finals de la dècada de 1990 als Estats Units per part d’activistes
i acadèmiques negres com Kimberlé Crenshaw
(1989), Patricia Hill Collins (2002) o Combahee
River Collective (2014). De fet, la interseccionalitat és una crítica al fet que el feminisme (que
majoritàriament adoptava una perspectiva
blanca) i l’activisme negre (que prenia un punt
de vista androcèntric) no aconseguien palesar
l’heterogeneïtat interna dels grups socials que
deien representar. I és que les realitats i reivindicacions de les activistes negres no només no hi
estaven representades, sinó que no es derivaven
de la simple superposició d’allò plantejat per part
del feminisme (blanc) i del moviment antiracista (androcèntric). Així, no es tractava de sumar
(seguint una lògica additiva), sinó d’entendre
que l’encreuament dels eixos de gènere i raça
produeix realitats específiques”. https://igualtatsconnect.cat/wp-content/uploads/2019/06/
Publicacion-Igualtats-Connectades.pdf.
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presència de gent gitana a les associacions de veïns o a les juntes. Hem vist
els problemes entre les escoles del Poblenou i de Torre-romeu, pel que fa a
l’assistència d’alumnat gitano i nouvingut. Tanmateix, com a prova de la complexitat social, els responsables de l’Ajuntament comenten que el president
d’una associació de veïns és gitano i que hi ha un membre destacadíssim de la
FAVS que també ho és.
En aquest apartat el tema de la segona immigració i la necessitat d’avançar cap
a uns barris amb benestar, més solidaris i equitatius, no es pot desenvolupar
amb més amplitud, però convindria conèixer amb més profunditat, ara que ja
han passat molts anys de les primeres arribades de la segona immigració, com
s’ha produït i s’està produint el procés de conformació de la població sabadellenca, a partir de tota la seva diversitat i el paper que el moviment veïnal hi
pot o hi vol jugar.

4.5 L’eclosió d’un feminisme multitudinari decidit a
incidir en la construcció d’un món més just, també
a Sabadell
Les manifestacions i campanyes del feminisme a tot el món, a les xarxes socials i presencialment a les celebracions del 8 de Març, Dia Internacional de
les Dones proporcionen un gir espectacular a partir de l’any 2018. Les manifestacions feministes arreu de l’Estat, molt especialment a Barcelona, però també
a ciutats com Sabadell, desborden el carrer. Aquesta aparició feminista ajuda
a augmentar la visibilitat internacional de les dones en les diverses esferes
de la vida, social, cultural, científica i política. És el tomb que fa possible que
la mirada feminista s’imposi en molts àmbits i que creixi el merescut reconeixement de diverses dones en tots els àmbits de la vida, l’arquitectura, l’art
contemporani, la gastronomia, la música, la dramatúrgia, la dansa, el cinema,
l’esport i un llarg etcètera.
Tanmateix, l’eclosió es coïa fruit del malestar denunciat per les feministes,
sobretot per les dones més joves, en campanyes internacionals, moltes dirigides des de les xarxes, com el Me Too, i altres en denúncia dels abusos sexuals
perpetuats contra les dones de tot el món i l’esfereïdora violència masclista,
amb els feminicidis com a punta de l’iceberg.

Editorial, “El canvi de les dones”, del monogràfic El món de demà. 25 de febrer de 2019.
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“El 8 de març de 2018 la protesta multitudinària de les dones als carrers de mig
món va mostrar el paper protagonista que el feminisme ha decidit jugar ara i
aquí: vol actuar com un vector fonamental per construir les societat del futur.
Així actua, d’una banda, quan arrisca trencant sense por un tabú intolerable i
denúncia una violència sistèmica que s’exerceix sobre les dones. I, de l’altra
banda, quan s’identifica la potencialitat democràtica de la moral de la cura i
reivindica una sèrie de valors associats al feminisme com a alternativa a pràctiques polítiques dominants que posen en risc la qualitat del món de demà [...].
Es tracta d’un canvi que exigeix replantejar la concepció clàssica de les identitats de gènere. Un canvi que, en la mesura que qüestiona rols tradicionals a
l’esfera pública i privada, tensa certeses, però ho fa amb el convenciment que
més que un repte és un deure per construir l’horitzó de la igualtat”.170

A Sabadell la premsa recull amb detall les activitats al voltant del 8 de març
d’aquest any. El dia abans, el Diari de Sabadell 171 informa que la ciutat celebrarà el 8 de Març posant l’accent en les dones grans; també en la vaga
feminista convocada per CCOO i UGT; d’una vintena d’activitats organitzades
per l’Ajuntament i de les dues manifestacions que recorreran la ciutat, una
organitzada per les entitats feministes i l’altra per l’Ajuntament i la Taula de
Gènere, Feminismes i LGTBI. Es citen les entitats Espai de Dones, el col·lectiu
de Dones en l’Església i les Dones de Torreguitart, que organitzaran al centre
cívic de Ca n’Oriac un teatre-fòrum amb el títol A jornada completa.
El mateix dia 8, el diari anuncia en portada, la vaga feminista i en ressalta els
objectius: jornada històrica contra la bretxa salarial, els salaris de misèria, les
violències masclistes i la pobresa. En les dues pàgines següents, informa, amb
fotografies, que les dues manifestacions recorreran els carrers de la ciutat, una
al migdia i l’altra al vespre, l’opinió de set dones de diferents espais professionals i/o vitals, amb fotografia inclosa (cap representa el moviment veïnal). En
les pagines següents, la quarta i la cinquena al complet, més notícies i articles
sobre la vaga. A la pàgina 9, es publica un article de la regidora de Drets Civils
i Gènere, Míriam Ferràndiz, que crida a la vaga.172
El diari del cap de setmana173 continua cobrint l’efemèride amb afirmacions
contundents “cap dels darrers 8 de març s’havia viscut amb tanta intensitat
a la ciutat. Tal com apuntaven les previsions, va ser una jornada històrica. La
primera vaga feminista que es convocava va aplegar milers de dones a favor de
la igualtat. Entitats i institucions s’havien sumat a la convocatòria de la vaga
feta sota el lema «Si les dones paren, es para el món»”.
En efecte, no hi havia precedents a la ciutat, milers de dones van inundar els
carrers del centre durant el matí i la tarda, en contra de la bretxa salarial,
les violències masclistes, el sostre de vidre o els problemes per conciliar vida
familiar i laboral. El mateix diari, anunciava el programa del cap de setmana
organitzat per l’Ajuntament i la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI amb diverses activitats: teatre, dansa, exhibicions de zumba, vídeos, castells, partit
de futbol, etc.
El moviment veïnal no participa com a tal en l’organització d’una jornada tan
especial. Però moltes dones del moviment veïnal hi són. Hi són les Dones de
Torreguitart, elles sí que participen en l’organització. Ja sabem que són activistes feministes des del seu naixement. Elles mateixes, al seu web, expliquen
que són una associació de dones feministes que neixen el 1986, a partir de
l’associació veïnal de Torreguitart, en un moment en què la veu de la dona
era invisible en aquesta ciutat. Lluitem, expliquen, per erradicar la violència
de gènere, per defensar els drets de les dones i enfortir la seva autoestima.
Oferim, diuen, teràpia individual i també grupal a través del grup d’autoajuda; i
informació jurídica quan la dona en necessita. Són al barri i fan les reunions en
el barri; tanmateix, les dones provenen de diferents punts de la ciutat.
Però, a més de les de Torreguitart, dins la Taula, integrades en aquesta entitat,
hi són les vocalies de la dona de les associacions de veïns de Campoamor,
d’Espronceda i de Covadonga.
La Mari és la responsable de la Vocalia de la Dona d’Espronceda i explica:
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Diari de Sabadell, 8 de març de 2018.

Diari de Sabadell, 9-10 de març de 2018. A la
portada, “La jornada de vaga feminista ha fet historia a la ciutat”. Dedicació de les pàgines 4 i 5
senceres, l’última amb diverses fotos. A la p. 19,
article amb foto sobre el tema.
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“Mira nosotros hacemos como vocalía de Dona, un taller de fieltro, que llevamos años haciendo, con mujeres, las que quieran venir y si quiere venir un
hombre, no hay ningún problema. Donde hacemos un brochecito, hemos hecho una mariposa, hemos hechos abanicos, hemos hecho flores de diferentes
maneras, donde el 8 de marzo, la semana del 8 de marzo, el nueve, o el siete,
según los años, normalmente es un miércoles, regalamos a la gente que viene
al café-tertulia, este brochecito. También durante el mes de marzo solemos
poner una exposición en el Casal Cívic donde hacemos esta actividad. Hemos
hecho exposiciones como «Mirades de dones», «Veus sobre tela» que era una
exposición de arpilleras que habíamos hecho. «Dones del món», donde teníamos a la Rigoberta Menchú, como a la Dolores Ibárruri, la Pasionaria, la madre
Teresa de Calcuta o de alguna vecina nuestra que también había significado
algo para nosotros. Ya te digo hemos hecho exposiciones de fotografías que
con la Unió Excursionista, que tiene fotógrafas y fotógrafos. Llevamos muchos
años haciendo exposiciones el mes de marzo junto al café-tertulia que se hace
esta semana.
“También colaboramos con la Taula de Salut Comunitària del sur de Sabadell,
donde hay una prescripción social, donde los médicos si ven que una persona lo
que tiene no es un tema físico, sino que hay algún tema de soledad, pues también nos derivan alguna mujer sobre todo para que vengan a nuestros talleres
y es una colaboración muy buena. Muy buena con ellos”.
Passada la data excepcional del 8 de març de 2018, podem afirmar que aquest
dia va ser un revulsiu per a les dones, sobretot per a les dones joves, els grups
de dones feministes i les dones del moviment veïnal, com molts anys endarrere
ho varen ser les Jornades del 1975 per a les noies i dones d’aquell temps.
Així el 2018-2019, la Dolors Codina i la Palmira Gabernet, de Ca n’Oriac, es van
decidir per crear una associació de dones, però la Palmira explica per què van
desistir
“vam estar parlant amb els Mossos d’Esquadra i organismes oficials de
l’Ajuntament, molta feina per a dues persones soles, teníem poc suport de la
Junta”.
No obstant això, les presidenta de l’Associació, la Dolors, «la Loli», Cebreiro174 i
la mateixa Palmira es dediquen ara i tant com poden als assumptes feministes.
Participen en el grup Feministes en Comú de Sabadell.
“És un grup aproximadament de 30 persones, som molt actives, fem en online cursos sobre la dona, xarles, presentació de llibres, com el que vam fer de
la Marina Pibernat, historiadora antropòloga, que té un cap molt ben moblat; la
presentació a Can Deu Ràdio de la llei trans, informació de llibres d’actualitat
referent a les dones com l’escriptora Najat El Hachmi Sempre han parlat per
nosaltres, etc.”.
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Diari de Sabadell, 9-10 de març de 2018. A la
portada, “La jornada de vaga feminista ha fet historia a la ciutat”. Dedicació de les pàgines 4 i 5
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La FAVS va crear la Vocalia de Gènere que porta la vicepresidenta, o sigui la
mateixa Loli Cebreiro.
També es relacionen amb la Taula de Gènere, Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament, amb la segona tinenta d’alcaldessa Marta Morell, com a responsable.

L’objectiu de la Taula és reflexionar i treballar sobre alguns temes relacionats
amb el gènere, de manera àmplia. Paral·lelament, treballen conjuntament les
accions que es volen dur a terme dins les diades principals (8 de març, 25 de
novembre, 17 de maig i 28 de juny). Actualment la Taula està formada per entitats que treballen amb dones i amb perspectiva de gènere, associacions de
veïns i veïnes, persones individuals, grups municipals, sindicats i representants
de l’administració local. Entre elles, hem vist la Mari de Covadonga, la Dolors
Codina i la Palmira de Ca n’Oriac, les Bruixes del Nord, les Dones de Torreguitart, les Dones d’Espronceda i les Dones de Campoamor.
Es relacionen amb el Comitè Feminista de Sabadell, que nasqué com a Comitè
de Vaga General Feminista del 2019, clarament sorgit de la vaga de l’any anterior. En el Comitè es defineixen com a dones feministes anticapitalistes que
lluiten contra el capital i el patriarcat.
Acabo amb les paraules de la Mari, que, encara que no recorda exactament què
van fer el 8 de març del 2018, sí que expressen el que per a moltes dones va
representar aquella diada.
“Nosotras hicimos más o menos lo mismo de cada año. No recuerdo en concreto. Pero sí que sentimos, fue una gran ilusión una gran alegría de ver como
todas las mujeres del país, todas del mundo, del mundo, se unían. ¡Qué parábamos ese día, porqué paramos! de trabajar y ver que si decimos aquí estamos
se nota y muchísimo. Una gran alegría se habló mucho de este tema en estos
días, de la gran repercusión que tenía algo pues alucinante”.
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5. Presència de dones al consistori de
Sabadell i a les juntes del moviment veïnal
Al territori, més enllà de veure quina ha estat la presència numèrica i percentual de dones en els organismes de direcció, m’ha semblat necessari, per
entendre millor la situació, comparar-la amb altres realitats. Sembla pertinent
fer la comparació de la presència de dones a la Junta de la FAVS amb el món
polític de la ciutat, per tant amb el nombre i percentatge de regidores en el
consistori. Amb tot, s’ha de tenir clara la diferència entre un i altre organisme.
Evidentment formar part del Ple municipal comporta un reconeixement i un cert
poder sobre tota la ciutat; i en algunes regidories i en l’alcaldia, un sou. Per
contra, ser de la Federació pot ser desconegut per a la immensa majoria de la
ciutadania, i el càrrec no solament no és remunerat, sinó que, ben el contrari, a
vegades cal fins i tot posar-hi diners i, això segur, molt de temps.
Tots dos organismes són de composició numèrica ben diferent, atès que l’Ajuntament té 27 regidors i la Junta de la FAVS compta amb la presidència, la
vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i algunes vocalies no fixes. És per
aquesta raó que la comparació la faig en percentatges.
La primera constatació és que a Sabadell la democràcia ha esperat quaranta-dos anys per tenir una alcaldessa. En efecte, és en les eleccions de 2019
quan la Marta Farrés del PSC es converteix en la primera alcaldessa de la ciutat, mentre que la FAVS va tenir la primera i única presidenta de la Junta l’any
1988. És justament a partir d’aquest any que tenim la sèrie anual de la composició d’aquest organisme.175 Aquesta sèrie és anual i les eleccions municipals
són cada quatre anys, per això faig la comparança, any per any.
També analitzaré la composició de les juntes de les associacions de veïns.

Font directa de la FAVS del març 2021. La sèrie
comença el 1988 i acaba al 2021. Informació
anual i no per dates de canvis legals de la Junta.
A més, per als anys 2000 al 2003 també tenim
aquesta informació a la revista de la FAVS Barris,
que en la contraportada de la primera pàgina publica un quadre amb la composició completa de
les juntes de cada any.
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5.1 Composició municipal
La Marta Farrés va ser elegida alcaldessa el 2019 d’entre 13 dones i 14 homes.
És a dir, avui, les regidores representen el 48% del consistori.176
En les eleccions de 2015 foren elegides 8 dones. És a dir, un 30%.
En les del 2011 les elegides representaven un 44%.
En les del 2007, un 37%.
En les del 2003, un 33%.
En les del 1999, un 30%.
En les del 1995, un 22%.
En les del 1991, un 22%.
En les del 1987, un 19%.
En les del 1983 no hi hagué cap dona.
En les del 1979 foren elegides un 7%.
En resum, en els dos primers consistoris la presència de les dones va ser quasi
nul·la, però a partir de les terceres eleccions de 1987 el percentatge, amb alguna oscil·lació, no deixà de créixer fins avui, que arriba a la paritat entre regidors
i regidores, segons la definició internacional de paritat com una proporció mínima per a qualsevol dels dos sexes del 40 per cent, tot i que en alguns països
i partits s’ha fixat en el 50 per cent.

5.2 Composició de la Junta de la FAVS
De 1988 al 2021 hi ha hagut a la Junta de la FAVS un total de 15 dones;177 1
presidenta, Enriqueta Villalba; 3 vicepresidentes, Rosa Hernández, Elena Bertrana i Loli Cebreiro; 3 tresoreres, Rosaura Gómez, Celia Gargallo i Remedios
Garcia, i 9 vocals, Montserrat Tortosa, Francesca Gil, Elena Bertrana, Carmen
González, Dolores Ayala, Montserrat Parera, Rosaura Gómez, Paquita Garcia,
Sonia Quintanilla. Tant la presidenta, com les vicepresidentes i les tresoreres
han ocupat en diverses ocasions les vocalies.
Per extreure els percentatges anuals de representació femenina al llarg dels
anys tinc en compte el nucli complet de la Junta; és a dir, incloc les vocalies.
Aquests percentatges varien al llarg dels anys, diferències que a vegades són
resultat d’un menor nombre de persones que no pas d’una major presència de
dones. Tanmateix, com que de la FAVS disposo d’una llista de 2005 a 2021 en
què no hi són incloses les vocalies (i a partir del 2003, en la revista Barris),
també n’analitzo la composició de la Junta tenint en compte només els càrrecs
considerats de més responsabilitat. És a dir, presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria que són els que consten en els documents oficials.

Percentatges de dones a la Junta, tenint en compte les vocalies
De 1988 a 1998 solament hi ha una dona que és la presidenta, però s’alteren els
percentatges perquè varia el nombre d’homes a la Junta. Així, fins al 1993 el
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Llista de regidores des del principi de la democràcia:
Regidores entre 1979-1983: Maria Assumpta
Sánchez, substituïda més endavant per Ramona
Sagués, ambdues del PSUC, i Pilar Molins del
PSC.

1987-1991: Úrsula Cornejo, Dolors Calvet, Tomasa del Jesús Méndez, totes tres d’IC; Maria Basté
de CiU. i M. Ángeles Aguilar del PSC-PSO.
1991-1995: Maria Nieves Garcia, Úrsula Cornejo,
Dolors Calvet, Màxima Martínez i Maria Dolors
Moles d’IC, i Carme Orriols del PSC-PSOE
1995-1999: Maria Nieves Garcia, Tomasa del
Jesús Méndez i Encarnación Ramírez d’IC, Núria
Aymarich de CiU, Carme Álvarez del PP i Rosa
Pareja del PSC.
1999-2003: Montserrat Capdevila, Lena Balaguer, Maria Ramoneda i Elena Martínez del PSC;
Dolors Calvet, Àngels Santesmasses, Encarna
Ramírez i Olga Jiménez de l’Entesa per Sabadell.
2003-2007: Montserrat Capdevila, Maria Ramoneda, Elena Martínez, Rosa Pareja, Concepción
Manzano i Marta Farrés del PSC; Patricia Martínez del PP; Carme Forcadell d’ERC, i M. Nieves
Garcia de l’Entesa per Sabadell.
2007-2011: Montserrat Capdevila, Maria Ramoneda, Marta Farrés, Concepción Manzano del
PSC; Lourdes Ciuró, Rosa Roig de CiU; Carme
Garcia i Marisol Martínez d’ICV-EUiA; Patricia
Martínez del PP, i Virginia Domínguez de l’Entesa
per Sabadell.
2011-2015: Montserrat Capdevila, Maria Ramoneda, Marta Farrés, Maria Cristina Moreno i Ana
Carrasco del PSC; Rosa Roig i Lourdes Ciuró de
CiU; Nicole Elisabeth Paus i Consuelo Santos del
PP, Virginia Domínguez de l’Entesa per Sabadell;
Carme Garcia d’IC, i Marisol Martínez d’EUiA.
2015-2019: Ana Carrasco i Mercè Porras del PSC;
Elena Hinojo d’Unitat pel Canvi; Montserrat Chacón d’ERC; Glòria Rubio i Míriam Fernàndez de
Crida per Sabadell; Sílvia Renom de CiU, i Marisol Martínez de Guanyem.
2019-2023: Marta Farrés, Montse González, Laura Reyes, Maria del Mar Molina i Sonia Sada del
PSC; Èlia Soriano, Glòria Llobet i Francisca Maya
d’ERC; Nani Valero i Anna Lara de Crida per Sabadell; Laura Casado de Ciudadanos; Lourdes Ciuró
de Junts per Sabadell, i Marta Morell de Podem.
Albert Hernàndez, GRÀFIC Presència històrica de
dones al ple de Sabadell. NacióSabadell, 26 de
juny de 2019.
177
Sabem que el 1979 entrà a la FAVS la primera
dona, la Lourdes Martínez. Tanmateix, l’Enriqueta
no l’havia sentit anomenar, o no ho recorda, i la
Tere tampoc, en canvi ens parla de la Lluïsa Domingo com una de les primeres dones de la FAVS.
És una prova de la necessitat de rescatar el noms
en fer història de les dones. En aquest recerca,
com deia a l’inici, he escrit sobre paper el nom de
totes les dones que han tingut responsabilitats
en el moviment veïnal i el de totes les que, per
alguna raó, hi han tingut relació, quan n’he tingut notícia. Lamento que potser entre el 1979 i
el 1988 altres dones hi foren i que el seu nom no
hagi estat recollit.
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percentatge és d’11,9% i els anys següents són, 16,6%, 14,2%, 16,6%,16,6%
i 20%, respectivament.
A partir de 1999 hi entren més dones i els percentatges són els següents:
1999		22,2%
2000
		
44,4%
2001 		
25,0%
2002 		
37,5%
2003 		
25,0%
2004 		
20,0%
2005 		
30,0%
2006 i 2007 		
33,3%
2008 		
11,1%
2009 		
30,0%
2010
		
9,0%
2011 i 2012 		
10,0%
2013 		
20,0%
2014 		
22,2%
2015 i 2016 		
10,0%
2017 a 2021 		
25,0%
Així doncs, a diferència de la composició femenina al consistori, que hem vist
com una progressió a l’alça, la composició de la Junta de la Federació, a partir
del moment que hi ha més d’una dona, té una variació més erràtica, segurament a causa del seu caràcter voluntari, de la qual no es desprèn una tendència
que es pugui qualificar d’avançament de la participació.

Percentatges de dones a la Junta sense les vocalies
Si analitzem la presència de les dones sense tenir en compte les vocalies, o
siguis només dels càrrecs oficials, constatem que els anys 2000 i 2002, del
2007 al 2012 i el 2015 la representació femenina és nul·la. El 2001, el 2013 i
2014 la participació és d’un 25%. Del 2003 al 2006 és d’un 33%. I a partir del
2017, d’un 50%.
Amb tot, la informació que crec més interessant és la que té present el nucli
complet de direcció, o sigui incorporant les vocalies, atès que el que estic estudiant és la presència/poder/influència de les dones en els organismes de
govern del moviment veïnal, i aquest funciona tenint en compte totes les persones del nucli, incloses les vocals. L’anàlisi que només considera els càrrecs
imprescindibles segons la mateixa llei, i que en conseqüència es poden pensar
com a més importants, ens proporciona una informació addicional sobre la qualitat de la presència femenina. Constatem que a partir d’una data, que correspon al voltant del 2018, en què hem detectat l’eclosió feminista, es produeix un
gir en la percepció social que li costa admetre que en un lloc de direcció social
no hi hagi representades les dones.
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Quadre comparatiu entre la Junta de la FAVS i el consistori de Sabadell
Junta de la FAVS
Junta FAVS sense vocalies Consistori Sabadell
1988-1993 11%
		
1987-1991 19%
1994
17%
22%
1995
14%
22%
1996-1997 17%
22%
1998
20%
20%
1999
22%
30%
2000
44%
0%
30%
2001
25%
25%
30%
2002
37,5%
0%
37,5%
2003
25%
33%
33%
2004
20%
33%
33%
2005
30%
33%
33%
2006
33%
33%
33%
2007
33%
0%
37%
2008
11%
0%
37%
2009
30%
0%
37%
2010
9%
0%
37%
2011
10%
44%
2012
10%
0%
44%
2013
20%
25%
44%
2014
22%
25%
44%
2015
10%
0%
30%
2016
10%
30%
2017-2019 25%
50%
30%
2020
25%
48%
2021
25%
50%
48%
Percentatges arrodonits

Es pot afirmar que la presència de dones a l’Ajuntament és més coherent i progressivament més igualitària que no pas en la FAVS. De tota manera, també en
aquesta darrera s’albira un camí que avança cap a la paritat.
Considero que l’increment de la presència femenina en el moviment veïnal es
produeix a mesura que la societat s’impregna dels valors feministes, que a
poc a poc han ajudat a trencar els factors que impedien la participació de les
dones, tant els relacionats amb la formació, i/o amb la feina, com amb els
rols esperats per a dones i homes. Tanmateix, l’increment no és progressiu i
probablement depèn també dels caràcters personals de les dones i els homes
actius a la FAVS.
Per contra, a l’Ajuntament, com a totes les administracions, l’increment de participació de les dones va lligat a factors col·lectius. La pressió de les demandes
feministes aconsegueix, primer dins dels partits polítics (i altres institucions
com poden ser els sindicats), la introducció de quotes per assegurar la presència de dones, quotes que es van perfeccionant perquè no puguin ser esquivats
els seus objectius. Per exemple, s’introdueixen normes, no solament perquè les
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llistes electorals garanteixen un percentatge de dones, sinó perquè les dones
siguin situades en llocs on s’asseguri que sortiran elegides. Objectius que posteriorment les legislacions recullen com a normes que s’han de complir.
Emmnauela Lombardo i Tània Verge178 identifiquen tres “generacions” de quotes. La primera, que abordà el desequilibri de gènere en els parlaments. La
segona, que va promoure la presència de dones en els consells consultius de
l’administració publica. I, per últim, la tercera, que té com objectiu aconseguir
la paritat en els consells d’administració de les grans empeses publiques i
privades.
De fet, Espanya és un dels pocs països que apliquen quotes legals en l’àmbit
polític i dels primers del món, amb Noruega, que també les ha posat en l’àmbit
empresarial, tot i que, en aquest cas, s’han demostrat de moment menys efectives, o menys seguides.
L’inici legal resideix en la Llei3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (coneguda com la Llei d’Igualtat). A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que complementa l’anterior.
A més, hem comptat amb Plans estratègics d’igualat i oportunitats entre el
2008-2011; 2013-2016. Aquesta realitat institucional va ser precedida de la voluntat dels partits polítics, PSOE i PSC, Esquerra Unida i Iniciativa per Catalunya Verds, que comptaren, gràcies a la pressió de les militants feministes, amb
forts lligams amb el moviment de dones i les dones d’altres partits europeus,
amb mesures d’acció política des de 1980, tant per a les llistes electorals com
per als seus òrgans executius. Les primeres quotes de partit que reservaven
una proporció de dones entre el 25 o el 30% portaren una feminització gradual
a les diferents institucions polítiques (diputades i senadores a escala estatal,
diputades autonòmiques i regidores locals). Des de la segona meitat de la dècada de 1990, els òrgans de direcció dels partits d’esquerra imposaren quotes
a les posicions elegibles de les llistes. I a partir d’aquest moment quasi tots els
partits adoptaren quotes similars. Fins i tot el Partit Popular, amb una tradició
d’oposició a les quotes, va adoptar un objectiu no vinculant per aconseguir un
equilibri de gènere en les candidatures electorals.
Les crides internacionals a favor de la paritat en la política es varen multiplicar
en la dècada de 1990, des de les Nacions Unides als partits transnacionals
d’esquerra, fins a arribar a la definició internacional de paritat. El canvi en el
discurs que associava la paritat amb la qualitat de la democràcia ha reforçat
les estratègies de les feministes dels partits.

178
Verge Mestre, Tània, “Mujer y partidos políticos en España. Estrategias de partido y su impacto institucional, 1978-2004”. REIS: Revista
Española de Investigaciones Sociológicas, n. 115,
2006.
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Aquesta realitat legal, fruit de la pressió feminista i dels partits d’esquerra,
ajuda a entendre la diferent presència de dones a l’Ajuntament i a la FAVS,
atès que dins del moviment veïnal no s’hi ha exercit aquesta pressió.

5.3 Dones a les juntes de les associacions de veïns
Pel que fa a les associacions veïnals molt més arrelades a la realitat dels barris, al llarg d’aquestes pàgines han anat apareixent el nom de dones amb
responsabilitats en les diferents associacions i hem anat veient l’increment
d’aquesta presència al llarg del temps.

Ha estat difícil conèixer la composició actual de les juntes de les associacions
perquè no hi ha uns arxius centralitzats que ho recullin. En qualsevol cas, exposaré la informació de les dotze associacions que han respost la meva demanda
d’informació (cosa que els agraeixo):
Torreguitart
Presidència: Antonio Recio
Sota presidència: Julia García Lorite
Tresoreria: Eulalia Casas i Ardanuy
Vocals: Paquita García Lorite i Aurèlia Jiménez Plaza
Espronceda
Presidència: Andrés Avellaneda
Vicepresidència: Manuel Llamas
Secretaria: Remedios López
Dona: Mari López
Tresoreria: Víctor Calvo
Vocalies: Mari Loli Cuenca, Antonia Ballesteros, María Gabriel
La Creu de Barberà
Presidència: Anna López
Encarnació Circuns, Celia Gargallo, Maty Cabanillas, Ainoa Torrado, Montse Ferre, Juan López Muñoz, Juan López Cañadas, Alex Melgarejo, Rafael
Carmona.
Convadonga
Presidència: José Luis Fernández
Secretaria: Mireia Medina
Tresoreria: José Antonio Medina
Vicepresidència 1ra: Bill Phillips
Vicepresidència 2na: Agustín Lorca
Vocalies: Rosa Manchado, Antoni Llorca, Maria Teresa Torregrosa, Laura Almirall , Montserrat Parera , Maria Jesús Ramos , Tània Ribes Vocal
Can Rull
Presidència: Juan Moreno González
Vicepresidència: Pedro García González
Secretaria: Inocencio García Pérez
Tresoreria: Ana M. Huertas Pérez
Vocals: Maria Moya Garcia i Mercedes Lopez
Ca n’Oriac
Presidència: Loli Cebreiro
Vicepresidència: Pedro López
Secretaria: Palmira Gabernet
Tresoreria: Jose Carbonell
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Campoamor
Presidència i Sanitat: Montse Muniente
Vicepresidència: Juan Egea
Esports i Adjunta a Presidència: Nati Montes
Secretaria, Xarxes Socials i Joventut: Alex Vallet
Finances: Vicente Ruiz
Via Pública: Araceli Morales
Gènere: Montse Escribano
Adjunta a Gènere: Montse Cano
Acció Social: Arturo López
Decessos: Fausto Marín
Coordinador Entitats: Francisco Enríque García
Les Termes
Presidència: Conxita Membrives
Vicepresidència: Carles Membrives
Secretaria: Benita Aviles
Tresoreria: Josep Expósito
Convivència: Antonio Carballo
Esports: Roser Sánchez
Atenció ciutadana: Josep Guevara
3ª edat: Andrés de la Torre
Torre-romeu
Presidència: Manuel Moya
Secretaria: Ovidia Sánchez Requena
Tresoreria: Gregorio Aguilera
Vocals: Antonia Verdugo i Manuel Romero
El Torrent del Capellà
Presidència: Mariano Molina Troyano
Vicepresidència: María del Carmen Hervás Martínez
Tresoreria: Antonio Muela Cuerpo
Vocal: Juan Parejos
Vocal: Magdalena Cano Benavides
El Poblenou
President: Ruben
Secretaria: Sandra
Tresoreria: Pepi
Vocals: Vicente, Juanma, Angel i Manolo
Eixample
Presidència: Antonio Ontiveros
Secretaria: Maite Díaz
Tresorer: Oriol Valbuena
Vocals: Júlia Núñez, Ramiro Valladares García, Josep Hernandez Lorente,
Rafael Sánchez Domínguez, Manel Casañola Muniente i Lorenzo Jurado Pérez
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És a dir, Torreguitart, amb un 80% de presència femenina, és, amb diferència
l’AV, amb un percentatge més elevat de dones, tot i que el president és un
home.
La segueix Espronceda, amb un 62,5% de presència de dones i amb un home
de president.
La Creu de Barberà, amb un 60% de dones i amb presidenta.
Covadonga, amb un 58% de dones i amb president.
Can Rull i Ca n’Oriac, amb un 50% de presència femenina, la primera amb president i la segona amb presidenta.
Campoamor, amb un 45% de dones i la presidència amb una dona.
Torre-romeu i el Torrent del Capellà, amb un 40% de presència femenina, les
dues amb president.
Les Termes, amb un 37,5% de dones i amb presidenta.
Finalment, el Poblenou i Eixample trenquen els bons percentatges amb només
29% i 22 % de dones i amb la presidència d’un home.
En resum, de les dotze associacions, quatre presidències són per a dones i vuit
per a homes. Això vol dir que les presidentes representen un 33%.
Remarquem el diferent nombre de persones que componen les juntes, atès que
algunes tenen més vocalies. Si les associacions no incloses no distorsionen
aquestes dades, hem de convenir que el moviment veïnal de Sabadell representat per les associacions de veïns ha augmentat progressivament la participació
de dones en els òrgans de govern i que avui pràcticament, si deixem de banda
el Poblenou i l’Eixample, han assolit la paritat pel que fa a la presència i també
més moderadament pel que fa al càrrec de la presidència de l’AV.
Llevat d’aquests dos casos s’arriba (i majoritàriament es sobrepassa) a la definició internacional de paritat. El que és segur és el contrast amb la situació del
2003, en què les dones presidentes representaven el 3%.179

5.4 La presència de les dones a la revista Barris
Com a qüestió complementària analitzo la revista Barris, publicada per la FAVS
des de l’any 2000 al desembre del 2005. És una revista en què la majoria dels
articles i noticies no estan signats, de manera que no serveix gaire per fer una
comparació entre la proporció d’escriptores i escriptors que la fan possible. Curiosament, de tres articles amb signatura, tenim un petit article signat per Rosa
Hernández, presidenta l’AV de la Roureda (Barris, núm. 2, febrer-març de 2001);
i un article de M. Antònia Bartolí del Fòrum Ciutadà: “Dona i Ciutat”, amb el
qual la Federació hi havia signat un acord (Barris, núm. 4, juny-juliol de 2001),
en què “Per la igualtat”, explica els objectius d’aquesta entitat.
A partir de la revista del juny de 2005 (quan li faltaven poc mesos per deixar de
ser publicada) hi ha més articles signats. Un és de l’Elena Bertran, que escriu a
propòsit de ser Sabadell avançada per Terrassa, que ja ha arribat als 200.000
habitants. L’Elena es mostra molt crítica amb les polítiques de l’Ajuntament i

Setze presidents de les associacions de veïns
opinen sobre les fórmules de participació a
l’Ajuntament. Barris, núm. 9. Maig-juliol de 2003.
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en concret de l’alcalde Bustos, a qui fa responsable de les polítiques que han
fet davallar la ciutat.
Al número 9 de maig-juliol de Barris es passa una enquesta als 16 presidents
de les associacions de veïns, amb el nom de cadascun, sobre les fórmules de
participació que té l’Ajuntament. Només dues són dones que ja coneixem, la
Rosa Hernández de la Roureda i l’Elena Bertran de la Creu Alta.
També es pot analitzar la presència de dones en les fotografies. Naturalment
quan hi ha una fotografia d’alguna Junta, la visió de les dones no pot més que
reflectir la realitat de l’organisme.
Una fotografia que quasi es pot dir que és divertida és la que il·lustra el piscolabis amb què es va celebrar l’estrena de la nova seu al carrer de la Salut. Es
veu una taula tota plena de les plàteres de menjar (qui les deuria preparar?) i
tota la gent dempeus al voltant. A l’esquerra, 13 homes; a la dreta, 4 homes i
una dona. No hi van anar més dones? És que el fotògraf no va saber escollir el
moment?
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6. Conclusions
“Quan es tracta de fer la feina, tinc l’ego a la bossa de mà”. Okonjo-Iweala
La frase completa d’Okonjo-Iweala, directora general de l’Organització Mundial
del Comerç,180 diu així: “Crec que ser dona et permet bregar amb moltes coses
i, tot i així, mantenir-te assenyada. També crec que les dones tenim menys ego.
Si algú diu coses que em fan sentir malament, no em fa res sempre que faci la
feina. Quan es tracta de fer la feina, tinc l’ego a la bossa de mà”.
Doncs bé, penso que il·lustra, almenys, alguna de les qüestions que en aquest
apartat miraré de dilucidar. Perquè, en aquest darrer capítol, vull tractar quatre
temes recurrents en totes les pàgines anteriors i oferir-los a mena de conclusions. Responc a les preguntes que feia a l’inici del treball respecte si en
el moviment veïnal hi ha hagut menys presència femenina i si això continua.
Si aquesta menor presència és arreu o solament en els llocs de poder i/o representació. Cerco els perquès. I, finalment, plantejo si el molt o poc poder
i/o representació que algunes dones han conquerit porta a una manera de fer
pròpia i, per tant, en certa manera diferent de la que tradicionalment hem vist
en els homes.
Abans d’entrar de ple en la qüestió, vull aclarir que no defensaré característiques essencials per a cada un dels sexes. Per a mi no hi una manera essencial de ser dona, com tampoc l’essencialitat masculina. Tot prové d’una cultura
ancestral reproduïda i heretada temps rere temps (tot i que amb diferències
segons quines èpoques) i que encara avui reproduíem quan socialitzem de manera distinta nenes i a nens. És el que el feminisme, cada vegada més dones, i
alguns homes, batallem per esquerdar. Ara bé, mentre no existeixi una igualtat
real i efectiva entre dones i homes, unes i altres mirem d’adaptar el nostre
comportament per sortejar, en la mesura del possible, els mals que podem
rebre de les regles del patriarcat.
Un segon aclariment, de les moltes definicions de poder que podem trobar a
mi m’interessa la definició de Martín Luther King:181 “El poder no és més que
l’habilitat per aconseguir un propòsit. És la força requerida per provocar canvis
socials, polítics i econòmics”. Aquest és el poder que voldríem per al moviment
veïnal. O sigui, per a les activistes femenines del moviment veïnal. Ni més ni
menys.
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6.1 Les dones hi eren des del principi
Començaré posant una pregunta als homes que m’esteu llegint. Els homes que
en un moment donat prenguéreu la decisió de fer la compra de les coses domèstiques portant el carretó, o els que porteu o heu portat les criatures al
cotxet anant sols, segur que des d’aquell moment us heu atipat de veure nois,
homes en la mateixa circumstància. És el que passa a les dones, per exemple,
quan estem embarassades, que només veiem panxes pel carrer que abans no
vèiem mai. O, quan qualsevol de nosaltres hem anat a l’alta muntanya, hem
gaudit de l’exercici, de l’esforç, del paisatge, però no hem vist les floretes que
hem anat trepitjant pel camí. Per veure-les, cal saber que n’hi ha i conèixer-les.
Aleshores se’ns desvetlla la rica multiplicitat i varietat de les flors campestres
o muntanyenques. N’hi ha de tots colors, d’una bellesa exuberant, malgrat la
seva petitesa.
Parlo de la invisibilitat de les dones. La Virginia m’explicava com ella havia
“participat en actes, en reunions amb altres entitats o amb altres associacions de veïns i, després de molts anys, de vegades m’he trobat alguna persona
que hi era i la gent no em reconeixia... Vull dir que sembla que em veien com
a acompanyant d’un dirigent de l’associació de veïns o de l’entitat, que era un
home, no? A mi no em recordaven. I com si no fos realment el mateix record.
Com si no tinguéssim el mateix estatus. Potser perquè era dona i jove, també,
perquè realment era jove en aquella època, però sí que he tingut aquesta percepció a vegades. No només en el moviment veïnal, eh? També, per exemple,
en temes d’entitats ecologistes, que he estat a moltíssimes reunions, he fet
trenta mil actes... Perquè, per exemple, a la campanya contra el Quart Cinturó, al començament les actes també les feia jo. I, en canvi, potser la gent no
m’identificava tant com a algun altre company que sí, que era un home. És com
si anés d’acompanyant, no? Com si no fos la representant principal d’alguna
manera. He tingut aquesta percepció a vegades, després d’anys de trobar-te
algú i que no et recordin. No ho sé. No ho sé, és difícil d’explicar, eh, això? Però
sí que l’he tingut, aquesta percepció, a vegades”.
És difícil explicar el descobriment de no haver estat visible.
És que per veure les dones cal tenir el convenciment (el coneixement) de la nostra existència. I sí, des del principi hi va haver dones que als seus barris, a partir
de la solidaritat i amb els seus valors d’ajuda mútua, actuaren per solucionar
els problemes que el veïnatge tenia.
Les dones hi eren des del principi. Ha quedat acreditat en el primer capítol.
Més endavant, quan naixeren les associacions veïnals, d’aquella conducta altruista se n’hi digué activisme o fins i tot militància. I bé, en aquest moment hi
havia dones? Cal fer la pregunta correctament. Si preguntem si hi havia dones
que fessin el mateix i de la mateixa forma que els homes, no obtindrem una
resposta correcta. Perquè cal diferenciar activitat i representació. Per representació em refereixo a formar part dels organismes de govern de les associacions
i de la Federació. També en dic poder.
D’activitat femenina n’hi ha hagut en tots els moments. També ha quedat acreditat al llarg de tots els capítols. Tanmateix, hem vist que homes i dones han
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participat de diferent manera en el moviment veïnal. En buscaré les possibles
raons.182
Hem constatat que, pel que fa a la representativitat, o sigui a tenir els càrrecs,
o sigui tenir poder, sempre ha estat una realitat majoritàriament masculina;
però al llarg dels anys la representació femenina en el moviment veïnal ha
anat augmentant fins a fregar o traspassar la paritat en algunes juntes de les
associacions veïnals, però encara no en totes. Desigual ha estat la participació
femenina a la Federació, que amb alts i baixos va arribar quasi a la paritat
l’any 2000. I a partir d’aquell moment va decréixer la presència femenina. Busquem-ne les raons.
En els anys 1960-1970, durant el franquisme, no cal que recordem la manca de
drets fonaments i essencials per a les dones. Ni el poder de l’Església i dels
poders conservadors contra les dones. Solament exercien el poder els homes
addictes al franquisme. Per tant, en el món polític hi havia poquíssimes dones.
Quan per fi arriba la democràcia, els partits polítics són encara molt majoritàriament masculins i impregnats de comportaments masclistes; en conseqüència,
en els ajuntaments no hi entren o hi entren comptades dones.
El món polític, l’econòmic i el social són pràcticament masculins. Se’ns mostren en fotografies monocolors que avui se’ns fan estranyes tot i saber-ne els
motius.
Hem vist com el món polític, gràcies a l’activisme feminista i els canvis socials, aconseguí, amb els anys, introduir unes regles de comportament que han
arribat a manar la paritat en les llistes electorals i més endavant, mitjançant
les llistes en “cremallera”, s’ha possibilitat l’accés de les dones als llocs de
responsabilitat política.
El moviment veïnal no ha tingut aquestes normes per assolir la paritat, de manera que presidents, vicepresidents, secretaris, tresorers són a l’inici quasi exclusivament cosa d’homes. Tanmateix, la societat, a poc a poc, va prenent un
nou color i les ensenyances, les reivindicacions, les lluites de les feministes
calen, primer en les mateixes dones i, encara més a poc a poc, en la societat;
i el moviment veïnal va considerant, sense normes explícites, la igualtat per
accedir a les juntes.
Els factors diferenciadors perquè dones i homes tinguin comportaments diferents pel que fa a l’entrada a la política o en els moviments socials s’han reduït
notablement, gràcies a l’accés majoritari de les dones en el mon laboral assalariat, a l’equiparació del nivell educatiu i a la renovació generacional; no obstant
això, persisteixen algunes diferències o disminueixen molt lentament.183
Explica Cristina Mora184 que Raquel de la Vega Patín, coordinadora de programes de gènere de la (CONFAVC), el juny de 2011 afirmava que “encara que hi
ha moltes dones a la base de les associacions veïnals, quan s’han de prendre
decisions no són a les juntes, o bé perquè es fan en horaris intempestius per
a elles, o perquè encara moltes no se senten amb autoritat per ser a la junta,
prendre decisions i estar constantment reivindicant. El resultat és que els òrgans de decisió són plens d’homes i els temes de gènere i igualtat no entren
en els seus plans d’acció”. Cristina Mora, no obstant això, reconeix que, en
algunes entitats i vocalies de dones s’estan fent esforços per aportar canvis en
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l’ús d’un llenguatge no sexista, la incorporació de la perspectiva de gènere en
les polítiques urbanístiques, de mobilitat, o en els bancs del temps.
De la recerca present, quines causes podem extreure?
És probable que hi hagi una part d’elecció de les mateixes dones. La feina de
la FAVS és lleugerament diferent de la que fan les associacions de veïns, on
es toca més de peus a terra. En parlaré immediatament, perquè, segons es
desprèn de les entrevistes, veure les coses de manera molt pràctica sembla
ser una característica femenina. Així, algunes dones prefereixen treballar allà
on es poden resoldre els problemes més concrets i més propers dels barris. El
treball a la Federació, per contra, és una pràctica de relació, de negociació amb
el poder real de la política i/o de l’economia, el consistori, la Generalitat, les
institucions sanitàries, etc.
Una altra qüestió és la manca de referents en ser la major part de les personalitats polítiques i socials masculines, cosa que consolida les diferències de
gènere en la implicació social en la vida adulta. Una cosa semblant podem
predicar de la CONFAV. La Virginia ho veu així:
“També recordo haver participat en jornades de la CONFAVB i n’hi havia
moltíssims... No sabria dir una proporció, però és que era molt més elevat el
nombre d’homes que de dones en aquelles jornades. És clar, potser hi anaven
tres de cada junta o de les federacions, no de les associacions de veïns. Llavors, la majoria de presidents de les federacions eren homes. A Sabadell també
vam tenir una presidenta dona, però a mi em sembla que si anéssim a mirar
una mica així... segur que si féssim història de la CONFAVB, probablement n’hi
hauria poques de dones, no? Sí... Una mica el que és el contacte amb el barri i
el contacte més quotidià, i la reivindicació més quotidiana de salut o d’educació, sembla que ha estat molts cops encapçalada per les dones, però quan es
tractava d’anar a veure l’Ajuntament, a veure el regidor o a trobar-se amb altres
associacions, en aquella època dels noranta o finals dels vuitanta, la majoria
eren homes”.
Però la societat catalana del segle XXI no té res a veure amb la de la segona
part del segle passat, sobretot pel que fa a costums i maneres de fer. És una
societat que s’ha desprès de la tutela de l’església, ha liberalitzat els costums,
ha esdevingut més individualista però més lliure. Nogensmenys, la majoria
dels estudis sobre la diferent participació de dones i homes en el mon polític i
a l’associatiu identifiquen un menor interès de les dones cap el fet polític, cap
les activitats de l’exterior de casa. Les causes poden ser la valoració (menysvaloració) que les dones fan de les diferents activitats polítiques i socials. I
també tindrà relació amb les dificultats que tenen elles i no ells per accedir al
món polític i al social.
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Per què? No em costa afirmar que avui amb tots els canvis que s’han produït en
el pensament, en les actituds i en la manera de fer de la societat, la causa que
engloba totes les altres possibles, i que explica la persistent desigualtat, és el
pretès destí de la dona com a curadora de la llar. Estic amb la Rita Laura Segato,185 que afirma que la primera desigualtat és el gènere i d’aquí n’emergeixen
les altres, com la de raça o la de classe. Avui tocant el patriarcat cau tota la
pedagogia de la desigualtat.

O sigui que el paper de mare, esposa, cuidadora de la llar i l’autoassumpció
d’aquest destí amb la interiorització d’aquesta imposició social és el major
entrebanc per aconseguir la igualtat. En cada una de les pàgines d’aquesta
recerca les dones que han expressat les seves idees ho han deixat ben clar.
Així s’ho explica la Mercedes
“Por lo de siempre. No porque las mujeres piensen que no hace falta estar
ahí, sino porque los hijos, los nietos... Son las mujeres las que llevan la casa,
las que se encargan del cuidado, y es lo que pasa, y más aquí en estos barrios”.
També opera l’assumpció de les obligacions de cura, com reflexiona l’Elena en
recordar que no sempre les veïnes entenien el seu compromís.
“A veure, potser no t’entenien ben bé que fessis tot allò. Et miraven una
mica així com volent dir: «Podries estar a casa..., en comptes d’estar-te per
aquí al carrer, podries estar a casa teva, preocupar-te de treure la pols, no?».
Però, perquè les dones també tenen aquest sentiment de dir: «Escolta, mira,
preocupa’t de casa teva, que ja tens prou feina, no?». Però, en canvi, doncs a
l’hora de col·laborar aquí a la Creu Alta les dones sempre han col·laborat molt.
Per la Festa Major, quan hi havia recollida de firmes, quan hi havia, doncs, el
que s’hagués de fer, les dones, al davant a fer-ho. S’havia de repartir coses?
Doncs a repartir. Quan és la Festa Major, que si s’han de preparar entrepans,
que si s’ha de fer... el que sigui, doncs les dones al davant, sí, sí”.
Però és que les persistents maneres de socialització en els rols de gènere contribueixen a generar una “ideologia inconscient de dominació masculina”186 en
el món exterior a la casa.
I el món interior de la casa conté un fet molt important: la manca de temps.
D’una banda, la major dedicació de les dones a les tasques de la cura fa que
disminueixi el temps lliure. I, d’altra banda, es tracta d’un tipus de feines que
concentren l’atenció en l’àmbit privat i no contribueixen a desenvolupar habilitats, recursos o connexions que facilitin la implicació col·lectiva.
Com afirma Elisa Beni, “Los cuidados son súper absorbentes, tanto de niños
como de personas mayores, exigen muchísimo tiempo y esfuerzo. Y a muchas
mujeres, ejercer los cuidados las ha hecho negarse a sí mismas. Toda la vida
acompañando otras vidas sin poder forjarse la propia”.187
Dit d’una altra manera, no és que algunes dones no vulguin involucrar-se, és
que no poden.
És veu més clarament en els casos de dones que sí que havien tingut un compromís exterior, però que en un moment o altre de la seva vida l’han abandonat, l’han aturat o que han disminuït la seva entrega social. El moment no és
un qualsevol. Evidentment és la persistent desigualtat en la divisió sexual del
treball domèstic, el fet de ser mare, esposa i cuidadora, de ser responsable del
treball domèstic i de reproducció. I em baso, una vegada més, per afirmar-ho,
en totes les dones que han fet de testimoni d’aquesta recerca i en les declaracions inequívoques de cada una d’elles.
Per decisió pròpia o forçades per les circumstàncies. Dones que de joves han
començat un itinerari de compromís social amb el barri i que, quan formen una
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família i sobretot quan tenen criatures, l’abandonen o l’aturen temporalment.
Moltes vegades (quasi sempre?) assumint amb naturalitat aquesta renúncia. En
les pàgines anteriors hi ha més d’un exemple d’això.
Encara que la família tradicional ha estat substituïda per altres models de família, els homes han mantingut els seus rols i les dones, tot i estar en el mercat
laboral, segueixen amb la major part de les responsabilitats domèstiques i de
cura. Roman el que ja les primeres autores que estudiaren aquestes qüestions
havien qualificaren de doble presència (Balbo, 1978; Carrasco y Recio, 2001:
278; Phillips, 1991; Torns et al., 2007).
Altres testimonis per reforçar-ho. Eva:
“Bé, jo crec que el càrrec de president del moviment veïnal i de les institucions sempre està molt més acaparat pels homes perquè, a més a més, se suposa que tenen el temps per fer-ho. I aquest és el problema que tenim, perquè
a l’hora de la reunió les dones tenen altres coses per fer i cedeixen aquests
càrrecs. Però jo penso que la base de les associacions de veïns, tant a Sabadell
com a tot arreu, han sigut les dones. Han sigut les que han fet el treball dur.
No el de les reunions, sinó el de conscienciació, les escoles, la sanitat... Normalment aquestes vocalies o aquestes àrees, tant a les associacions com als
ajuntaments després, són ocupades gairebé sempre per dones”.
Elena:
“El que passa és que, és clar, a les dones què ens passa? que tenim la feina
de casa, que tenim els fills, perquè, és clar, els marits ajuden, però no és el mateix. Ara potser ha canviat una mica, però a la meva època el que era portar la
casa, tot i que el meu marit m’ajudava moltíssim i els meus fills no m’han portat
mai cap problema, gràcies a Déu. Però, és clar, tu havies d’estar al capdavant
de la casa i preocupar-te de les coses de l’Associació. I jo penso que això també
a les dones ens frena una mica”.

6.2 El cost de la militància
Però algunes dones decideixen no frenar-se. L’Anna és presidenta de l’Associació de la Creu de Barbarà des del 2012. Feia molts anys que hi havia entrat,
havia fet de secretària i també s’havia responsabilitzat d’alguna vocalia. Està
contenta de l’associació que presideix perquè hi ha jovent i perquè són majoria
les dones.
“Jo he conegut dos presidents anteriors. El Darío i l’Antonio González. L’Antonio González va ser un referent per a mi. Potser al final vèiem les coses una
mica més diferents, potser perquè, vulguis no vulguis, sempre acabes fent les
coses de la mateixa manera, i hem de procurar, si volem resultats diferents, fer
coses diferents, no? I per això ha d’haver-hi punts de vista de totes les edats.
Un no pot seure i dir eternament: «Soc el president»; tot i que és un honor ser el
president d’una entitat amb solera, s’ha de renovar. Afortunadament, a la meva
Junta hi ha gent jove, i espero que aviat em rellevin. Jo no me n’aniré, perquè
soc de l’associació, però sí que ha d’haver-hi gent jove que agafi el relleu.
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“Som sis dones i quatre homes. Al principi va ser una mica una lluita, perquè
l’Antonio volia actuar com si fos una monarquia: «Tu seràs el meu successor».
Aleshores jo vaig dir que no, que les coses no es feien així. I aleshores els
meus companys, veient les raons que jo donava, em van escollir a mi. Ni més
ni menys. I perquè, en certa manera, tampoc no ho volien ser ells, eh? Més o
menys em va tocar.
“En la nostra associació hi ha moltes dones ara. N’hi ha algunes que he pogut porta-les-hi jo, però ja hi havia moltes dones, abans. El que sí que és cert
és que ara a la Junta hi ha moltes dones. Abans, però, el que es feia és que els
homes dirigien i les dones feien la feina. Per exemple, a les festes: les dones
feien la xocolata, les dones preparaven els dinars. Els homes també ajudaven,
però ajudaven. Les dones eren les que feien una mica la feina. Ara això ha
canviat.
“Però en general veig que no sempre passa així. Sempre és la figura de... De
fet, només has de veure la Federació. Però a l’entitat que jo tinc l’honor de dirigir, les dones tenen igual de pes que els homes. De fet, si jo no puc perquè estic
treballant, independentment del que sigui, homes o dones em substitueixen.
Per exemple, l’Encarnació Circuns, que a mi m’hauria agradat que fos ella la
presidenta, participa en quatre-centes mil associacions, entitats... És molt
bona. Les altres, quan no estem treballant, sí que estem fent coses de relació
i altres coses. Potser una mica també passa la mateixa cosa que havíem tingut
en èpoques anteriors. O sigui, si per exemple diem: «Escolta, necessitem gent
per posar uns tendals», doncs en aquest cas venen els homes. «Necessitem
gent per fer xocolata»; excepte qui havia estat pastisser, tots els altres que
venen són dones. Continuem una mica tenint aquesta relació”.
Tanmateix, l’Anna és conscient que per a les dones una dedicació plena als
temes col·lectius té un preu.
“T’hauria de respondre el meu fill i ja et dic que no em faria quedar bé. Vejam, jo he pogut fer totes aquestes coses potser –i dic només potser–, perquè
em vaig separar. I encara que el pare del meu fill també estava dins de l’associació de veïns, jo vaig creure que ser de l’associació valia la pena i no me’n
vaig deslligar. Però sort en vaig tenir dels meus pares, perquè era a qui deixava
el nen quan havia d’anar a alguna reunió. I després el meu fill m’ho ha retret
moltes vegades, com a totes les mares: «És que l’associació sembla més important que jo». Ara ja no ho fa, perquè és gran, però, tot i així... Si tu vols anar a
totes, sí que se’n ressent. Els homes no han de pensar: «Escolta, és que haig de
fer el dinar, però és que a més a més haig de quedar amb aquesta persona»...”.

6.3 El repartiment de les tasques domèstiques: el
repte pendent
He assenyalat la importància del repartiment de les tasques domèstiques i de
cura per assolir una real igualtat entre dones i homes en el moviment veïnal.
Per això, tot i que aquesta recerca s’acaba, temporalment parlant, entre l’any
2018 i el 2019, m’ha semblat molt pertinent analitzar l’Enquesta sobre l’impac109

te de la covid del Centre d’Estudis d’Opinió,188 que ens dona informació sobre
en qui van recaure les tasques domèstiques i familiars durant el confinament
de l’any 2020 a Catalunya. Atesa la situació tan insòlita que vàrem viure, em
sembla veure-hi, quasi, un involuntari experiment social. Aquells dies, quan
tots els membres de les famílies estàvem tancats a casa, hauria d’haver estat
un bon moment per haver compartit les tasques de cura sense desigualtat.
Tanmateix, no va ser així.
Un primer resultat del qüestionari són les hores setmanals que, a Catalunya
el maig 2020, es van dedicar de mitjana a les tasques familiars. Aquesta dedicació va anar de menys de 5 hores (el 36,5% homes i el 29,3% dones), a una
forquilla entre 10 i 20 hores (el 13,2% homes 16,9% dones).
A la pregunta que l’enquesta efectuava sobre qui va fer, durant el confinament,
les tasques domèstiques, el 0,5 % de les dones i el 9,2% dels homes van respondre: la meva parella amb ajuda meva i dels fills i filles.
El 4% de les dones i el 21,6% dels homes, van respondre:
la meva parella amb ajuda meva.
El 13,3% de les dones i el 5,4% dels homes, van respondre:
jo amb la meva parella i els fills i filles.
El 23,8% de les dones i el 4,2% dels homes, van respondre: j
o amb ajuda de la meva parella.
El 32% de les dones i el 45,9% dels homes, van respondre:
a meva parella i jo.
El 0,6% de les dones i el 6,2% dels homes, van respondre: l
a meva parella sola.
El 21,2% de les dones i el 1,2% dels homes, van respondre:
jo sola, jo sol.
Percentatges que mostren la incessant desigualtat amb l’ús del temps, que
provoca la duradora discriminació de les dones en el domini d’un temps propi.
Júlia Vergara, viròloga i investigadora del Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA) de l’IRTA, afirma: “Durant aquest any de feina frenètica a mi em preguntaven què feia amb els meus fills, però als meus companys homes, no”.189
Els resultats de l’Enquesta informen de la diferència d’atribucions de les tasques domèstiques però també ensenyen alguns canvis i distintes percepcions
entre dones i homes. Quan el 32% de les dones responen que la tasca se la
reparteixen amb la parella, i aquesta mateixa resposta la donen el 45,9% dels
homes, evidencien la desigual percepció que tenim de l’assumpte homes i dones. Amb tot m’enganxo a la xifra perquè indica que entre un 32% i un 46 %
de les famílies es repartiren la feina. M’hi aferro perquè, si no percebem els
canvis, si no veiem en aquestes xifres que molts homes han modificat el comportament esperable, tampoc podrem avançar més.
Segueixo la informació de l’article La bretxa
de gènere del covid, en 15 gràfics (ara.cat), 7 de
març de 2021.
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Com diu la Rita Lauro Sagato:190 “Es imprescindible destacar este acontecimiento [...], porque al teorizar, no solo describimos los eventos, sino que también los prescribimos, los hacemos ser, les otorgamos realidad, les alentamos
un camino. Tenemos que identificar y nombrar las novedades que aparecen en
la desconocida escena del presente”.

La feina de cura no solament deixa sense temps a les dones (la fam de temps
en les dones és proverbial), sinó que omple l’intel·lecte, el cervell. No n’hi ha
prou amb la difusió de les hores dedicades a aquestes feines com he fet més
amunt, si no es comprèn que són feines que ocupen el cap, el vampiritzen, no
deixen espais, o molt petits, per compartir-los amb altres tasques físiques o
intel·lectuals.
Al mateix temps, en molts moments la dedicació a la casa, a les criatures, a les
persones estimades proporciona estones de plena felicitat. De tranquil·litat.
Difícil de renunciar-hi. I es converteixen en una trampa si l’objectiu és equiparar dones i homes, aconseguir que tot plegat es divideixi per dos perquè els
diferents comportaments no es converteixin en desigualtats.
Ens hem preguntat si la covid ha trasbalsat la nostra manera de veure, pensar
i fins i tot valorar les diferents feines. Com que sembla que tothom s’ha posat
d’acord a declarar que les feines de cura són essencials, em pregunto si aquest
pensament perdurarà quan la pandèmia sigui vençuda del tot. Hauríem d’impedir que aquest reconeixement social de la importància de les feines de cura
no es quedi en un pla discursiu i que, ben al contrari, es tradueixi en pràctiques
i en disseny de noves polítiques que corresponguin a aquesta nova valoració.
Que la cura de la societat no recaigui, amb excuses que són feines que requereix d’aptituds femenines, altra vegada en mans exclusivament de les dones i
que facin retrocedir i no avançar els objectius de la igualtat.
Tot plegat em permet afirmar, que per trencar el desequilibri entre sexes, també
en els moviments socials que encara no els hagin trencat del tot,191 o sigui,
també, en el moviment veïnal, caldrà autoimposar-se mesures positives com
s’han produït en altres espais, com s’ha fet en el món de la política.
Cal aconseguir la paritat total per una qüestió estrictament democràtica. També si el fet que dones i homes manin de manera diferent aporta alguna millora
per fer de la democràcia un estadi superior.

6.4 Una manera diferent d’actuar
Em preguntava si quan, malgrat tot, les dones entrem a l’espai abans reservat
als homes, quan les dones de Sabadell entren en les associacions de veïns
i veïnes, quan ocupen espais de govern del moviment veïnal, canvia alguna
cosa. Si les dones actuem de manera diferent de com els homes han actuat
fins aquell moment. I si els homes modifiquen les seves formes de fer quan
comparteixen poder.
Les dones protagonistes d’aquesta recerca tenen la percepció que la resposta
és positiva. Però cal ressaltar que s’expressen amb molta prudència. La primera
diferència atribuïda a les dones: un ego més petit. Em remeto a la cita que encapçala aquest capítol. Facilitat per anar per feina. Però aquesta característica
també es pot convertir en un impediment més per accedir al llocs de presa de
decisions. Per exemple, la Montserrat confessa:
“Jo no volia ser presidenta. Jo sempre he dit quan era presidenta que era
una Junta mancomunada. O sigui que tots... o sigui que no era un càrrec.. jo

Robert Liñeira arriba a la conclusió que les
dones participen més que els homes en associacions tradicionals d’orientació social i que proveeixen de serveis col·lectius i, específicament,
aquelles associacions que es dediquen a tasques
relacionades amb la cura. Op. cit., p. 52.
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no feia res pel meu compte que no estigués, doncs, consensuat per tots. No
he volgut ser mai una presidenta. Encara que, és clar, havia de signar jo, havia
d’anar als llocs jo”.
Una altra diferencia, molt lligada a l’anterior, és el reconeixement de la tasca
desenvolupada pels altres i la modèstia davant la pròpia feina.
“I bé, quan jo vaig plegar”, diu l’Elena, “vaig plegar perquè ja venia la Teresa
Comellas, que havia sigut la vicepresidenta i és una dona fantàstica, meravellosa. Ara ja no és la presidenta. Ara ja no, però ho ha estat durant força anys.
I, és clar, ho vaig deixar en molt bones mans. Llavors va entrar també alguna
persona més nova i ja anaven més organitzats. Van aconseguir informatitzar-se
i s’han anat fent coses molt millor que quan era la meva època. Llavors anàvem, vinga va, barrimba barramba, va, vinga, cap aquí, cap allà, però el que
era arxiu, el que eren temes interns de l’Associació quan jo vaig marxar es van
millorar molt amb la gent que va entrar, amb la Teresa i amb tota la gent que
va venir al darrere”.
Les dues dirigents veïnals, la Puri i l’Anna, la primera presidenta del 1994 al
2007 i del 2018 al 2019, i secretària en el període d’entremig, de la Associació
Ca n’Oriac, unes de les de més solera de la ciutat, i l’altra, presidenta avui i
des de fa vuit anys, que ha estat, també, vocal i secretària de l’Associació de la
Creu de Barberà, comparteixen el que sense pal·liatius podria anomenar d’exagerada humilitat. Una, quan la vaig entrevistar, el primer que va fer, després de
les presentacions de rigor, va ser preguntar per què li feia l’entrevista a ella,
que no havia fet res d’important. I la segona em va dir que és presidenta accidental (i feia més de vuit anys que ho era!) i que ella no vol figurar, que només
li agrada fer coses.
No aprecien amb aquestes preguntes/afirmacions la tasca de les dones dins
del moviment veïnal? La resposta és que sí, que les valoren. La primera no
dubtà a afirmar amb rotunditat que són les dones, les que mouen el món. I que
són elles, les que treballen més en l’associació, però que els homes es posen
al davant. Que figuren. Expressen, doncs, aquestes actituds poc vanitoses que
no estimen la feina, els coneixements, els sabers de les dones, no tenen un
criteri propi i una consciència del valor de les aportacions d’elles mateixes?
La resposta torna a ser, sí són conscients del seu valor. Ho demostra, per
exemple, quan una amb fermesa critica l’alcalde Farrés, el quasi unànimement
considerat millor alcalde de Sabadell,192 perquè, afirma, que no va saber o voler
preparar una transició per deixar l’alcaldia a la que hauria pogut ser la millor
primera alcaldessa de Sabadell, Dolors Calvet.193
Així el qualifica l’actual president de la FAV en
el CD Història del moviment veïnal de Sabadell.
50 anys de lluita. Audiovisual de testimonis.
192

193
Tanmateix, l’alcalde Farrés va fer campanya
per la Dolors Calvet, tal vegada amb menys intensitat, com hauria apreciat l’Anna. Del resultat
de les eleccions van sortir 10 regidors per a ell i
10 per a Manuel Bustos, però aquest amb 90 vots
més. Tot i que va ser elegida alcaldessa Dolors
Calvet, va dimitir al poc temps en veure que no
tindria prou suport en el seu mandat.
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“Jo entenc que no va fer-ho bé, el Farrés. Crec que per haver estat tan i tan
honest, no va donar facilitats a la que crec que hauria estat molt bona alcaldessa, la Dolors Calvet. Crec que hauria d’haver estat una mica més facilitador
i que hauria d’haver deixat més les coses com un engranatge perquè ella fos
l’alcaldessa, i no ho va fer. Hauria d’haver fet el trànsit. Tot i que era una dona i
encara hi havia molta mentalitat d’home. Afortunadament això ha canviat, eh?
I per això tenim ara una alcaldessa”.

Som més pràctiques. És una altra percepció.
“Porque parece que somos más «Echás pa ‘lante». Los proyectos los queremos llevar hasta el final. Ellos parece que…” És la Mercedes qui pensa així.
“¿Mi opinión? Es que los hombres se paran más, porque por una cosa, por la
otra, porque esto no puede ser así, esto no puede ser asá. Los ayuntamientos
dicen: se corta aquí y se corta allá. Y ellos parece que… Lo que pasa que
hay de todo, porque nosotros, por ejemplo, teníamos al presidente de nuestra
Asociación de Vecinos, al que le habíamos pedido todo lo que le faltaba en
el barrio. En el Centro Cívico escribimos de arriba a abajo en una pizarra, una
pizarra grande no, un papel enorme, como una pancarta, todo lo que habíamos
pedido que se hiciera o que se mirara, con el día que se pedía y el día que se
iba a hacer. Y entonces, cada vez que venían los del Ayuntamiento y veían la
pizarra allí puesta, les daba un yuyu impresionante”.
I l’Elena diu:
“I després també penso que les dones tenim una visió més pràctica, toquem
més de peus a terra: quan s’ha de fer una cosa vas directa a aquella cosa. «No,
no, escolta, s’ha de fer això i s’ha de fer això». L’home hi dona trenta mil voltes i
a la millor potser ni arriben allà, perquè bé, s’encamina per aquí, per allà, no ho
sé... i trobo que no va. Això és la meva opinió, eh, pel que jo vaig veure. Li costa
més una miqueta anar directe al tema, eh? És la meva opinió, eh? Potser hi ha
de tot. Hi ha moltes dones que també ho fan i molts homes que també. Vull dir
que, a veure, jo molta diferència entre homes i dones no la veig, però potser sí
que si anés a buscar una diferència filant prim potser diria que és aquesta: que
les dones són més directes i els homes hi donen més voltes”.
La Virginia ens parla de la manca de temps i també que les dones són més
practiques.
“Sí, jo penso que de lideratges de dones en el moviment veïnal és evident
que n’hi ha molts, que existeixen, però sí que és veritat que molts queden una
mica amagats, no? O molts cops la secretària de l’associació de veïns potser és
una dona. No vull dir que ho sigui sempre, eh? No es pot generalitzar. I, de fet,
a Can Deu hi havia una dona presidenta de l’associació de veïns, però, en molts
casos, sobretot en aquells anys, el moviment veïnal estava molt masculinitzat.
Almenys pel que feia a les reunions. Una altra cosa és que després, en les activitats al barri o en la comissió de festes, hi hagués molta participació del treball de les dones. Però, a nivell públic, hi havia com una visió... Es projectava una
imatge molt més masculinitzada, no? I penso que això durant molt de temps ha
estat així, també perquè es feien reunions molt llargues i interminables i era un
moviment amb molta tendència a allargar-se. En canvi, penso que, en general,
les dones som molt pràctiques. Llavors, doncs, la feina de fer coses, d’acord,
però anar perdent temps –«perdent» entre cometes– potser tampoc ajudava
que hi hagués més participació de les dones en els òrgans de decisió, no?
La tercera característica de les maneres de fer auto afirmades per les testimonis, és el de ser més empàtiques. És l’opinió de l’Anna:
“el que més ens diferencia és sobretot, la manera de manar. Potser nosaltres
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som més capaces de veure una amplitud d’opinions i valorar-la més. No sempre
és així, però sí que és veritat que som potser més empàtiques amb la manera
de fer i de veure d’altres persones. Crec que és així”.
També considera que els homes defensen més el seu possible poder.
“O sigui, aquesta parcel·la de poder, de voler representar allò que les dones
hem dit: «Si pot ser no em treguis», o «Jo et faig la feina... Sí que n’hi ha».
Aquests egos a la gent li agrada. A mi no m’agrada gens. És més, de vegades
prefereixo que surti tota la gent de la meva entitat i si jo no surto a la foto encara millor. A mi m’agrada treballar”. I, en canvi, té molt clar que “és que sense
les dones no hi hauria hagut moviment veïnal. Són les dones, les que porten el
moviment veïnal, perquè són les dones les que fan per sota tota la feina. La primera Junta que va haver-hi a la nostra entitat era formada només per homes.
No va ser fins al anys 1970 que va haver-hi dones, però els homes proposen i
són les dones les que fan”.

6.5 El moviment veïnal i les dones: una imprescindible contribució per a la qualitat democràtica
Hem constatat com la construcció de la ciutat democràtica s’ha fet i es fa a
partir del moviment veïnal, abans i ara. Núria Iceta194 defensa els valors lligats a la cura per gestionar els afers col·lectius. Ella en diu fer les coses amb
amabilitat. “Cada vegada veig més iniciatives veïnals dedicades a millorar la
qualitat de la nostra relació amb la ciutat. Penso en l’enorme tasca que van
fer les associacions de veïns dels anys 70-80 quan l’amabilitat volia dir aigua,
clavegueres, autobusos. És gràcies a elles que ara podem parlar de qualitat de
l’aire, de contaminació acústica, d’enverdir la ciutat i fins d’omplir els escocells
dels arbres”.
Dit d’una altra manera, el moviment veïnal encara avui és fonamental per preservar la ciutat. Expressions com “lluita”, “ens va costar molt”, “això fa anys i
encara no ho hem aconseguit” són manifestacions repetides al llarg d’aquests
fulls que ens traslladen a la realitat davant de tantes coses aconseguides o
salvades gràcies a l’activitat del moviment. O altres, que no han acabat bé,
justament per no haver aconseguit el moviment veïnal posicionar les seves
propostes. Ho hem sentit al llarg de tot l’escrit: “Vam presentar molta batalla,
eh!?. Sí, sí, vam presentar batalla, però bé, és el que penso que s’ha de fer, no?
Perquè el que sí que tinc molt clar és que si vols aconseguir alguna cosa per a
la col·lectivitat s’ha de treballar. S’ha de treballar, s’ha de lluitar i s’ha de ser
molt constant. I s’ha de protestar molt, també”.
Aquesta és l’actitud de totes les dones que he entrevistat per a aquesta recerca. També vull asseverar que, segons les testimonis, el moviment veïnal, malgrat l’encara majoria masculina, és tanmateix més igualitari que molts sectors
de la societat. L’Elena ens ho confirma.
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“Bé, jo el que veig... A veure, per la meva manera, eh? Per exemple, jo no
he tingut cap problema. Potser sí que a la feina m’hi vaig trobar una mica poc

Núria Iceta, editora de L’Avenç
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valorada, davant dels homes. Aquestes empreses grans... Jo treballava al que
era Catalana de Gas, que després va ser Gas Natural i que ara és Naturgy, i allà
a l’empresa sí que vaig notar que els homes passaven al davant de les dones
descaradament, descaradament. Vull dir, quan hi havia un lloc en una promoció
sempre promocionava l’home. Si hi havia una dona i un home, sempre promocionava l’home. Això estava claríssim. Si l’home pujava dos escalafons, la dona
en pujava un, si el pujava. Això sí, a l’empresa sí que ho vaig notar. En canvi, en
el moviment de l’associacionisme, no. No, no. No em va semblar que hi havia
cap diferència entre homes i dones”.
També he de dir que el compromís social de les persones que s’han dedicat i
es dediquen a treballar per la millora dels seus barris, de la ciutat, és a dir, de
la societat és un tret que els honora. En general, es tracta de persones amb
una capacitat d’altruisme, dinamisme i treball que es subratlla quan, a més de
pertànyer al moviment veïnal, sovint formen part d’altres associacions socials
com hem vist en les entrevistades. O quan acaben el període de treball dins de
les associacions de veïns i es dediquen a altres activitats socials, com la Puri,
que una vegada jubilada ha abocat el seu temps, la seva intel·ligència i també
les seves exigències i reivindicacions dins d’una ONG.
“Sí. Ara, després de la jubilació, em van dir que aquí a Sabadell hi havia una
associació que es diu Ningú Sense Sostre i vaig pensar: «Bé, jo no puc fer gaire
cosa, però sí que intentaré a veure en què puc ajudar». Aquesta associació fa
sis anys que funciona i jo fa quatre anys que participo en aquest projecte, que
és molt important. Ara sembla que, perquè fa fred, tothom se’n recorda, que hi
ha gent al carrer. Aquest projecte compta amb un pis on hi caben set persones.
Quan aquestes persones han fet un rodatge que els ajuda a voler acceptar unes
normes i a dirigir una miqueta la seva vida, poden traslladar-se a dos pisos
més, on poden funcionar amb més independència, perquè els ha sortit una
feineta o han fet un curs de formació. És molt maco. Bé, molt maco no, però es
dona resposta a aquest problema quan hauria de ser una administració la que
hi donés resposta, a això. Això és el que fa enfadar. I ara, al mes de setembre,
va començar en un d’aquests pisos una acollida de mares que tenen fills al seu
càrrec. S’hi estan només des del setembre i ara estem mirant com pot anar
millor perquè la convivència entre persones de diferents cultures de vegades té
algun petit problema, però intentem que tot això pugui anar tirant endavant. I
ara també fem reivindicacions, perquè són les administracions les que han de
portar a terme un serveis, una atenció a les persones que no tenen recursos”.
Però també és cert que el treball col·lectiu retorna a les persones una gran
riquesa personal. El treball dins del moviment veïnal reporta a les persones
que s’hi dediquen un creixement personal que en el cas de les dones, quasi
sempre, es tradueix en un reforçament de les seves conviccions feministes. Les
empodera, en expressió actual.
No obstant això, quan avui parlem del moviment veïnal haurem de concebre’l
amb més amplitud. Fa anys que les reivindicacions sectorials s’expressen també sectorialment. En aquest segle, més enllà dels feminismes, les diversitats
sexuals, l’ecologisme, han sorgit altres moviments com els iaio-flautes, les diverses marees que tot i el seu caràcter nacional estan evidentment formats
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per persones que provenen d’un indret. D’un barri. A més, sorgeixen davant de
qüestions particulars demandes pròpies i maneres singulars per defensar-les.
Apareixen grups de lluita, més o menys grans que neixen i moren amb la solució o la renúncia del tema que els ha propiciat. Moltes d’aquestes demandes
són vehiculades a través de les xarxes. I, evidentment, hem de comptar amb les
entitats de persones immigrants, més o menys arrelades als barris.
Tanmateix, el moviment veïnal és qui defensa interessos globals de la ciutadania. Abraça les necessitats generals del barri, de la ciutat, però tal com ja
passa als barris, les diferents entitats existents i les associacions veïnals han
d’endinsar-se en el treball conjunt. Saber-se complementar, seguir i compartir
els objectius amb els nous moviments de llarga o curta durada. Buscar i oferir
empatia i complicitats. Així és com el moviment veïnal va confluir a l’inici amb
el món laboral-sindical; o amb les associacions de mares i pares de les escoles. I en certa manera, encara que de manera més fragmentada, també amb el
feminisme per mitjà de les vocalies de dones.
I en aquest segle, a Sabadell, sobretot les dones de les associacions han entès
que han de treballar per incorporar les dones de la segona immigració, com a
membres de les entitats del barri. El repte el té el moviment veïnal en el seu
conjunt, així com la mateixa gent nouvinguda, si és que uns i altres volen caminar cap uns barris amb més benestar per a tota la ciutadania.
Algunes de les dones que hem seguit al llarg d’aquestes pàgines ens han explicat com van contactar amb l’AV del barri. Va ser a partir d’un problema concret
que els va sorgir. Van anar a cercar ajuda i, en participar també elles mateixes
en la lluita del barri per resoldre aquesta qüestió, van esdevenir unes activistes veïnals. Tanmateix, si van apropar-se a l’AV va ser perquè confiaven en la
capacitat de l’entitat per resoldre el problema i perquè coneixien l’associació i
es reconeixien, com a veïnes, amb el dret d’apropar-s’hi i reclamar.
Però hi ha el risc que persones nouvingudes no puguin seguir aquest itinerari,
per això, els dirigents de les associacions de veïns, com hem vist que ho feien
algunes de les testimonis d’aquesta recerca, es pregunten quin veïnatge es pot
sentir no interpel·lat i què fer per incloure’l dins les activitats i les lluites de les
entitats. Amb la intenció que totes les persones que viuen en un barri confiïn
que l’AV té la voluntat i la capacitat de treballar pel benestar del conjunt del
barri.
Els testimonis de les activistes que, en certa manera, més que afirmar es preguntaven per les diferents maneres de manar de dones i homes, sí que ensenyen el convenciment de la necessitat de mantenir comportaments menys
basats en els lideratges forts i poc compartits, obsessions pròpies de la masculinitat per avançar cap uns lideratges basats en l’empatia, en una proximitat als
problemes de les persones, el posar-se en la pell dels altres per aconseguir les
millores per els seus barris, la ciutat i en general, per aconseguir una societat
més igualitària.
Seria l’aportació que un moviment més paritari podria aportar. Maneres de
fer, on es deixen els egos a la butxaca, per una governança més democràtica i
sobretot més útil.
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El que s’hauria d’esperar és un canvi en la manera de mirar els problemes. No
n’hi ha prou de combatre la discriminació masclista sense reconèixer simultàniament el racisme, el classisme o totes les formes d’opressió superposades.
El que cal transformar és com s’entén el poder i com s’exerceix.
Tal vegada per incorporar al moviment veïnal les famílies de la segona immigració una manera serà restablint els nusos de la vida comunal amb la seva llei
de reciprocitat i ajuda mútua, que finalment és un projecte feminista. Recuperar la idea que les coses vinculades a l’espai domèstic són també política. En
certa manera és el que ja fan, com hem vist, les dones responsables d’algunes
associacions.
Se sap, però, que perquè les dones introdueixin canvis en la manera d’exercir
el poder de qualsevol òrgan de decisió cal que almenys la meitat siguin dones.
Si hi ha destorbs, factors diferenciadors i posicions personals que posen traves
a l’entrada de les dones en llocs de comandament s’han d’introduir normes que
avancin en el camí cap a la paritat.
Però no n’hi ha prou amb la paritat. Cal que hi hagi dones formades en perspectiva de gènere, que tinguin la mirada interseccional,195 que sàpiguen de les
qüestions relacionades amb la igualtat de gènere i que estudiïn i coneguin les
desigualtats que pateixen les dones. I d’aquesta manera enfoquin la feina dirigida a no deixar de banda les dones de cap barri, sinó a involucrar-les.
En recordar l’activisme d’algunes dones de Sabadell dins de les associacions
de veïns dels seus barris, des de finals del franquisme fins al primer terç del
segle XXI; i dins la Federació des del seu naixement; hem constatat com el
moviment veïnal va assolint una major paritat i, paral·lelament, noves maneres
de fer. La recerca ha pogut evidenciar com el moviment veïnal i les seves dones
han fet i fan una imprescindible contribució per incrementar la qualitat democràtica de la ciutat.

195
La guia sobre la interseccionalitat mostra diferents exemples d’accions formatives dutes a
terme en distints espais dirigides a personal de
les administracions i/o personal civil, de manera
conjunta o per separat.
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El paper de les dones al
moviment veïnal de Sabadell
(segona meitat del s.XX - 2018)
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Angelina Puig i Valls (1950) és llicenciada en Filosofia i Lletres i Doctora en
Història per la Universitat Autònoma de
Barcelona amb la tesi “De Pedro Martínez
a Sabadell: la immigració una realitat no
exclusivament econòmica (1920-1975)”.
Ha escrit en obres col·lectives i en revistes especialitzades a propòsit de les
migracions, la vida quotidiana, les lluites
de les dones, la història del món del treball, l’oposició a la dictadura o l’anàlisi de
fonts orals. És autora del bloc “Història i
memòries d’immigracions”.

De quina manera hi han participat les dones? Es diferenciava l’activitat de les dones en les primeres protestes o lluites
espontànies de les posteriors, més organitzades per les associacions veïnals? Quines dones estaven representades en
els òrgans de direcció de les associacions de veïns? La seva
presència aportà formes diferents d’organització, de temes de
lluita, de manera de fer? Quin paper hi tingueren les vocalies
de la dona? Podem diferenciar entre participació i representació? Entre activitat i poder?
Aquesta obra neix per encàrrec del Programa de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Sabadell i ha comptat amb el suport
de la Diputació de Barcelona. La Federació d’Associacions
Veïnals de Sabadell hi ha col·laborat facilitant els contactes i
l’accés a les dones protagonistes del moviment veïnal de Sabadell. Les entrevistes i el recull dels testimonis orals d’aquestes dones són la principal font en què es basa aquest estudi.

Hi col·labora:

Amb el suport de:

