
EL MOVIMENT VEINAL A SABADELL DURANT EL 
TARDOFRANQUISME, 1966- 1976: ((TODOS LOS 
BARRIOS UNIDOS PARA CONSEGUIR SUS 
DERECHOS)) (1) ' 
RlCARU MARTfNEZ 1 MUNTADA 

MOVIMENT VEINAL I PROTAGONlSME COL.LBCTIU 

AL «LABORATORI» SABADELLENC 

A comencaments de l'any 1975, un informe 
policial Armava: «La subversión en los barrios y en 
el dmbito laboral son las dos principales pahncm que 
emplean los grupos de oposición para conseguir derro- 
car el Régimen acnral español>,. El document conti- 
nuava amb I'andisi de les campanyes «que bmán- 
hse, generalmente, en problemas redes#, perseguien 
objectius com «separar alpueblo de la  autoridad^, 
((convencer a la población de la necesidad de derrocar 
al Régimen actmk, oparalimr la vida ciudzdana 
cuando convoque la Huelga General» i ((crear órganos 
paralelos de poder#.* 

ment reivindicatiu dels barris com un greu perill 
per a un rkgim en plena crisi terminal. 1 és que, 
junt amb el moviment obrer, el moviment veinal 
va ser un dels bmbits més importants de participa- 
ció i mobilització de sectors relativament amplis de 
població durant els darrers anys del franquisme i 
també durant la transició a I'Estat espanyol, i de 
forma particular a l'hrea metropolitana de Barcelo- 
na. En l'kpoca de la seva eclosió, aquest moviment 
social va ser objecte de nombrosos estudis provi- 
nents de diversos camps, perb a partir dels anys 
vuitanta la quantitat de nous estudis minvi subs- 
tancialment. Per aixb és oportú recuperar-ne la 
memoria, i tractar de fer-ho des d'una perspectiva 
relativament nova, centrada en les característi~ues i 

Si aquestes línies poden semblar exagerades l'evolució de I'acció del moviment, la recuperació 
pel seu alarmisme, en qualsevol cas reflecteixen bé de la veu i I'experikncia dels seus integrants i els 
la percepció, des del poder franquista, del movi- elemenrs culturals presents al llarg del conflicte. 

El text que segueix 4s un resum d'alguns aspectes del tes fonts, d'altra banda, han determinat I'adopció d'una se- 
trebail d'iniciació a la recerca presentar el juny del 1999 en el qüencia temporal que no compren la totalitat de la trajectb- 
marc del programa de doctorar que I'autor segueix a I'lnstitur ria del moviment estudiat, tot i qué n'abasta una epoca clau. 
Universitari d'Histbria Jaume Vicens i Vives de la UPF. Cal Fundació Utopia d'Estudis Socials del Baix Llobregat 
entendre'l, doncs, com I'exposició d'alguns dels resultats ob- (d'ara endavanr FUESBL). Fons Garcia-Nieto. Phn Barrior. 
tinguts en la primera etapa d'una recerca encara en curs. fitudio robre la suóv~rrión en lor óarrior, gener de 1975 (núm. 
Només d'aquesta manera es justifica que es basi en un ventail 51 10). 
limitat de fonts (especialment la revista Can Oriacb). Aques- 
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La recerca plantejada s'adrecava inicialment 

cap a una visió global de I'irea metropolitana de 
Barcelona -I'accepció més amplia-, pero aquesta 
pretensió es va rgvelar ben aviat impossible a causa 
del volum i el grau de dispersió de la documenta- 
ció disponible. Davant d'aquesta situació, I'opció 
per estudiar el cas de Sabadell va venir determina- 
da per diverses raons. En primer Iloc, hi ha el fet 
que permet trencar la concentració exclusiva en el 
cas del mnnicipi de Barcelona que ha caracteritzat 
la majoria d'estudis sobre el moviment veinal, 
sense que aquest trencament representi perdre una 
perspectiva general. Més aviat al contrari: Sabadell 
presenta tota la tipologia de barris que participaren 
en les mobilitzacions urbanes -barris d'autocons- 
trucció, polígons de promoció pública i privada, 
barrk tradicionals i barris de classe mitjana-, alho- 
ra que hi és present tota la gamma d'associacions 
de veins, des de les més reivindicatives fins a les 
més conciliadores amb el poder (cosa que permet 
també rastrejar la significativa evolució de les dar- 
reres). D'aquesta manera es confirma un cop més 
la validesa de Sabadell com a ~laboratorin que per' 
met estudiar, en un marc de dimensions abasta- 
bles, processos que es ~rodueixen de forma més ge- 
neral en la societat catalana. 

D'altra banda, hi ha també raons d'ordre 
prictic. Cal destacar particularment I'existeucia 
d'un arxiu histbric ben organitzat -als treballadors 
i les treballadores del qual mai no agrairé prou la 
seva amabilitat i tot l'ajut prestat-, amb una quan- 
titat apreciable de documentació sobre el movi- 
ment veinal i especialment amb una revista, Can 
Oriach, que aparegué el 1966 w m  a butlletí de 
i'iissociació de Veins de Ca n'ONac (AVCO), i que 
al llarg dels anys esdevingué primerament portaveu 
del moviment veinal de tota la ciutat i més enda- 
vant d'un ampli venta11 de col.lectius i persones de 

I'oposició antifranquista sabadellenca. Amb el 
complement dels butlletins coetanis d'associacions 
de veins d'altres barris i d'alguns dels expedients de 
legalització de les entitats veinals al Govern Civil 
(actualment conservats al Registre Únic d'Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la Gene- 
ralitat), Can Oriach permet reconstruir la trajectb- 
ria del moviment veinal a Sabadell durant la sego- 
na meitat dels seixanta i la primera dels setanta. 
Resta encara fer esment de tot un seguit d'obres 
sobre I'economia, la societat i la política sabade- 
llenques durant el període estudiar, que han cons- 
tituit un inestimable suport a I'hora de fer la recer- 
ca, i entre les quals cal destacar alguns textos 
específicament dedicats al moviment veinal, a l'o- 
posició antifranquista i a la mateixa revista Can 
Oria~h.~ 

Cal indicar, abans d'entrar en materia,, que hi 
ha tot un gran bloc de fonts que no s'han emprat 
en aquesta etapa de la recerw: es tracta dels testi- 
monis orals de les persones participants en el mo- 
viment, o de les que d'una forma o una altra es 
van veure implicades en els conflictes que aquel1 
va protagonitzar. Aixb ha significar que alguns as- 
pectes rellevants han restat menys atesos del que 
caldria: és el cas del paper de les organitzacions 
polítiques clandestines, la referencia a les quals és, 
lbgicament, ben escassa en publicacions i docu- 
ments legals anteriors a 1976. També hi ha alguns 
imbits que sí que han estat al centre de preocupa- 
cid de la recerca -1'experiencia dels integrants del 
moviment, els elements culturals-, pero sobre els 
quals resta pendent un aprofundiment sistematic 
que s'hauri de basar precisament i primordial- 
ment en les fonts orals. En qualsevnl cas, la tasca 
realitzada fins aquí ha permes, com ja he indicat, 
una reconstrucció de la trajectbria del moviment, 
com també de les característiques de la seva acció i 

' Respectivameqt: Josep M. BENAUL, «Aproximación al Oriach, Tesina de Llicenciarura, UAB, Bellarerra, 1983 (Bi- 
movimiento popular de barrios en Sabadelln (1945-1975) blioteca d'Humanitats UAB). He de subratllar especialment 
dins Xavier VINADER, Josep M. BENAUL, ~Sabadell, febrero el meu deute envers el text de Josep M. Benaul sobre el mo- 
de 1976: una semana de huelga general política», Sabadell: viment de barris a Sabadell, que ha resultar un ajut insuhsti- 
Inkdit, 1976 (Biblioteca AHS). Andreu CASTELLS, SabadeII, tulble per orientar-me cn el treball documental i m'ha pro- 
informe de íhposició, vol. VI: Elf;anquisme i Ióposició subade- porcionar elements d'interpretació i analisi d'elevada utilitat. 
üenca, Sabadell: Edicions Riutort, 1977. M. Carme VALLS I 

CABRERA, «CoposiciÓ a Sabadell a partir de la revista Can 
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]'experiencia i les preocupacions dels seus inte- 
grants. 1 sobretot ha possibilitat I'establiment d'un 
seguir de conclusious provisionals i d'interrogants 
per respondre que són la base per continuar la re- 
cerca. 

CREIXEMENT URBA CAOTIC, ACTIVISME, GESTIÓ I 
ASSISTENCIA. CONDICIONS DE SOKGIMENT I PRI- 

MERES EXPRESSIONS DEL MOVIMENT VEINAL 

Com en altres ciutats, I'explicació del sorgi- 
ment del moviment veinal a Sabadell ha de referir- 
se al creixement demografic suscitar per la immi- 
gració en massa destinada a cobrir la demanda de 
m i  d'obra a la indústria a partir sobretot dels anys 
cinquanta. La població sabadellenca passa de 
47.831 habitants el 1940 a 59.494 el 1950, 
105.152 el 1960, 159.408 el 1970 i 182.012 el 
1975.4 Si I'afluencia en massa d'una m& d'obra 
amb baixos salaris i la subsegüent substitució de 
capital per treball permet alts beneficis empresa- 
rias a la indústria, I'increment de població com- 
porta també un fort creixement urba, sovint de ca- 
racterístiques cabtiques, que constitueix un imbit 
rellevant d'obtenció de beneficis mitjancant el ne- 
goci del sbl i I'habitatge. Fins a mitjan anys cin- 
quanta predomina I'autoconstrucciú -que és el que 

"htes les dades, tret de la de 1975, procedeixen de 
Uuís BERNAD~ I ESCART~N (dir.), EL problemes de Sabadell, 
Sabadeli: Jove Cambra de Sabadell, 1976. Vol. 1, p. 14 i 20. 
La de 1975 prové d'Andreu CASTELLS, p. 27.38. 

Benaul assenyala que duran1 el mandat d ' h t o n i  
Llonch com a alcalde (1960-1965) es va produir una certa 
presa de consciPncia dels problemes dels barris, que, malgrat 
els efectes prictics limitats, va contrastar amb la desatenció 
gairehé absoluta del periode 1940-1960, amb Jose María 
Marcer al capdavant del consistori. Josep M. BENAUL, p. 6. 
Sobre el creixement urbanístic de Sabadell, vegeu Manuel 
LARROSA I PADRÓ, *La construcció de I'espai urbi, 1840- 
1970. dins Josep M. BENAUL, Jordi CALVET i Esreve DBU 
(eds.), Indústria i ciutat. Sabadell, 1800-1980, Sabadell: Fun- 
dació Boscb i Cardellach: Publicacions de I'Abadia de Mont- 
serrar, 1994, p. 307-326. Pel que Fa al poder local sabade- 
Ilenc, són referencia obligada els treballs de Martl Marln: 
Martl M A R ~ N  I CORBERA, ~Franquisrne i poder local. L'Ajun- 
rament de Sabadell, 1939-1979», Membria de Doctorar, 
UAB, Bellaterra, 1990 (Biblioteca d'iiumanitats de la UAB). 
Marti M A R ~ N  I CORRERA, «Govern municipal i actituds poll- 

configura el cinturó sabadellenc-, mentre que a 
partir d'aquell moment s'inicia la construcció de 
poligons de promoció sindical, municipal o priva- 
da, que definiran nous barris -tot i que I'autocons- 
trucció no s'atura-. Els poders locals afavoreixen 
aquest tipus de creixement i les seves actuacions es 
caracteritzeii, encara que amb accents diferents, 
per la desatenció envers les necessitats dels habi- 
tants d'uns barris periferics altament degradats i 
mancats d'equipaments, serveis i infraestructures, 
on va a residir la nova classe obrera d'origen immi- 
grant.' 

Josep M. Benaul situa en aquest context i a 
mitjan anys cinquanta els orígens del moviment de 
barris, que sorgeix al voltant de les parrbquies i 
dels centres socials impulsats per Caritas, on es 
forja un moviment juvenil que es desplegara als 
seixanta, en el qual convergiran tambk militants 
d'organitzacions polítiques d'esquerra, i que no- 
driri d'activistes el movimcnt obrer i el veinal. Cal 
posar especial esment en la tasca de les assistentes 
socials de barri, un servei posar en manta per Cari- 
ras i per algunes constructores, que tindran un 
paper cabdal en el snrgiment de moltes entitats 
vanals i que evolucionaran ripidament des d'una 
tasca purament assistencialista cap a plantejaments 
més reivindicatius." 

tiques en el Sabadell del franquisme, 1939-1979» dins Josep 
M. RENAUL, Jordi CALVET i Esteve DEU, p. 279-305. 

' Precisament aquesta evolnció tindri com a conseqü&n- 
cia, ja entrats .els anys setanra, la snpressió del servei. Can 
Oriach recordara, arran d'aquest episodi, la col.laboració de 
les assistentes amb les associacions de veins: «(a cooperaci& ha 
consistido en facilitar información; aeioramiento; realizar ges- 
tiones; aristir a ku reuniones de esta entidadPs aportando su opi- 
nión y conocimimtos; tramitación de doamentos y redaccióa de 
lor mismos; relaciones con técnicos, abogador, médicos, maestm y 
cuantorpr&ionalespudieran colaborar en cada barrio, se@n el 
problema planteado; colaboración con los grupos de jóvenes en la 
organización de actos y obtención de permisos gubernativos; tra- 
bajo conjunto con p p o s  de padres en esmelar y guarderia in- 
fantiles; colaboracidn con los miembros de lar Cooperativas de 
Wviendar; información y asesoramiento en los caros individuah, 
relativos a pensiones y prestaciones de lar Munralidades; coordi- 
nacidn entre lar entidades y los bani'os entre siu. ~Inforníe sobre 
el servicio de asistentes sociales de barrio», Can Oriacb (Saba- 
del]), núm. 65 (juny de 19721, p. 8-9. 
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FOTOGRAFIA l .  La mil/ora dc ler rondiciom urb,znírri7i<rx rpr un del, prjrnpri r i m  d~ rirbnll dpl nioujnirnt ritiiral. Is.a.1 Autor: 
Perc Farran (AHS). 

Benaul subratlla I'heterogeneitat de les asso- 
ciacions de veins al llarg dels anys seixanta: n'hi ha 
que ja «tenían un carácter reivindicativou, d'altres que 
(,eran puros cC?YtrOS de reunión social y limitada ges- 
tión de lar urbanizaciones~, i també les que «con- 
troladas por gente vinculada al Movimiento (...) lle- 
vaban una vida desconocida y desvinculada de los 
intereses del barrio».' 

Per mitjh dels butlletins i altres documents de 
I'Agrupación de Vecinos de la Urbanización Con- 
cordia (AWC),  Fundada el 1958, podem aproxi- 
mar-nos a la realitat d'una de les entitats que Be- 
naul situa en el segon grup, i que reflecteix la 
tbnica dominant de les associacions que funcionen 

en els primers anys seixanta. L'AWC presenta 
unes xifres d'afiliació notablement elevades. Així, 
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 II6anteriores, dan un total de 411, quedando, 
por tanto, 199 familias que todavía no pertenecen a 
la citada Agrupación». És imporranr remarcar la 
pauta d'un sol soci per llar, probablement extensi- 
ble al conjunt de les associacions de veins, i que cal 
tenir en compte a I'hora d'estimar els percentatges 
d'afiliació. El 1965, al llistat adjunt a la modifica- 
ció d'Estatuts d'aquell mateix any hi consten 472 
socis, dels quals 434 són homes i 38, dones. L'any 

' Josep M. BENAUL, p. 9. 
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1966, el percentatge d'afiliació del barri és d'un 
57,8%. No hi haura cap dona a la Junta de I'enti- 
tat fins el 1969.8 

El funcionament de I'AWC als primers sei- 
xanta es concreta en un seguit de vocalies, entre 
d'altres les d'urbanisme, Música, Cultura, Esports, 
«Asistencia Mutua», Guarderia i Festes. El 1962, 
l'entitat subscriu un conveni amb la constructora 
VISASA, que li traspasa la gestió dels garatges de 
la urbanització i també li concedeix una subvenció. 
El 80% dels ingressos de I 'AWC en aquelles dates 
provenen dels garatges, i té un guardia jurat assala- 
riat. Tot plegat mostra una entitat amb un perfil 
centrat en la gestió de determinats aspectes del 
barri i amb un cert grau de dependencia respecte a 
la constructora.TAWC fa gestions amb l'ernpre- 
sa Autotransportes Martí per millorar el servei 
d'autobusos, amb Correus per aconseguir bústies i 
amb I'Ajuntament per reparar els desperfectes pro- 
vocats per les riuades del setembre de 1962. 
També es desenvolupen activitats culturals. 1 so- 
bretot hi ha una notable actuació en el terreny as- 
sistencial, tot assumint funcions que els poders pú- 
blics no porten a terme. El 1962 es posa en mama 
una guarderia i del 1965 tenim notícia del funcio- 
nament d'un «Consultorio Médico», els membres 
del qual es consideren «una Sección más dentro de 
/a Agrupación de Vecn~si. '~ 

Pero potser l'aspecte més rellevant d'aquest 
treball assistencial és l'activitat de la vocalia 
d'>>Ayuda Mutua,,, que resumeix aixi les raons de la 
seva existencia, en un text que, rnalgrat el to for- 
malment respectuós, no deixa de contenir una 
subtil visió crítica de les ((realitzacions socialsa del 
rkgim franquista: 

Concordia (Sabadell), núm. 2 (juny de 19621, p. 3. 
Concordia, núm. 11 (octubre de 1965), p. 5 i 30. «Cosas de 
aquí., Concordia, núm. 13 (mar$ de 1966), p. 11. Registre 
Únic d'Entitats Jurídiques del Departament de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya (d'ara endavant, RUEJ). «Agrupa- 
cidn de Ecinos de la Urbanización Concordia>r (exoedient 
núm. 71). 

Concordia, núm. 2 (juny de 1962). p. 4-5 i 19. Con- 
cordia, núm. 3 (octubre de 1962), p. 9. Concordia, núm. 4 
(juny de 1963), p. 4. 

<,La legislación social, promulgada por el Minis- 
terio de Trabajo y a la que todos estamos acogidos, es 
una de las obras más completas y dignas de encomio 
por parte de todos los españoles. No obstante y siendo 
una legislación completisima que tiene previsto el más 
insignificante detalle, existe alpna laguna de tipo 
práctico, que por el momento ha aconsejado a dife- 
rentes organismos Oficiales, la continuidad de lor ser- 
vicios de beneficencia y otros, para una continuada 
Ayuda al necesitado. La obtención de esta ayuda, re- 
quiere en la mayoría de casos, unas constantes y acti- 
vasgestiones de papeleo e información, a fin de no in- 
currir en equívocos que redundarían en perjuicio 
moral de estas altruista instituciones. No obstante, 
mientras estas gestiones van prosiguiendo, la situacidn 
del necesitado continúa sin recibir ningún alivio y 
aparte del sufrimiento fisico puede acumularse sobre 
él, un complejo de orden moral por el abandono de 
todos sus semejantes, creando en alpnos casos situa- 
ciones de verdadera gravedad. Para paliar en lo posi- 
ble estos casos, la Agrupación crqó necesaria la orga- 
nización de diferentes Vocalías y una de ellas es la de 
Ayuda Mutua, la cual, desde elprimer momento ha 
hecho acto de presencia en todos los domicilios que 
ha sabido pasaban una mala circunstancia y les ha 
ofrecido todo su apoyo moraly en la medida de lopo- 
sible, económico.»" 

L'incipient rnoviment veinal conté, doncs, una 
dimensió d'autoorganiaació per substituir els po- 
d e r ~  públics alla on I'acció d'aquests no arriba. 
Tanmateix, les associacions assumeixen sempre 
aquesta tasca deixant pales que ho fan a causa de la 
despreocupació dels seus veritables responsables, 
tal com indica subtilment el text que acabem de 
citar i com ho expressaran molt més clarament 
d'altres, anys a venir." 

' O  Concordia, núm. 4 (juny de 1963), p. 19. Concordia, 
núm. 11 (octubre de 1965), p. 27. 

" Concordia, núm. 11 (octubre de 1965), p. 7. 
" Una mostra d'aúib la proporciona la Cooperativa 

Obrera de Viviendas Can Oriach, els membres de la qual 
manifesten el 1968 que la resnlució del problema de I'habi- 
iatge no podien esperar-la *de quien no quería solucionárselo y 
decidieron solventárselo ellos mismos». Cexperiencia de les coo- 
peratives d'habitatge, sovint vinculades a les entitats veinals, 
6s comuna a diversos barris de Sabadell els darrers anys sei- 
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Malgrat I'elevada afiliació de I'AWC, la im- 
plicació real del veinat en les acrivirats de I'entitat 
sembla que és minsa. Per exemple, a I'Assemblea 
General del 13 de setembre de 1964 hi assisteix un 
10% dels socis, fet que suscita una crida a una par- 
ticipació més gran, davant les rasques que té plan- 
tejades i'entitat. El 1965, Lluís Solé, president de 
I'entitat, referint-se a una altra assemblea, manifes- 
ta la seva «impresión desoladora ante la poca asisten- 
cia, lo que se puede traducir en desinterés».13 La cons- 
tatació de la baixa participació veinal sera comuna 
amb altres associacions de veins al llarg de tots els 
anys seixanta. 

L'activitat de gestió, assistencialisme i petició 
respectuosa a les autoritats, junt amb un cert tre- 
ball de dinamització cultural, defineixen els pri- 
hers anys d'unes associacions de veins que són en- 
cara nuclis organitzats molt minoritaris i que no 
aconsegueixen la implicació activa de sectors signi- 
ficatius del veinat, tot i que van posant les bases 
del futur moviment de barris. Aquest model co- 
mencard a palesar les seves insuficiencies a finals 
dels anys seixanta. 

~ A T O N ~ A  SEMIAGONIZANTEI O ALGUNA COSA MÉS? 

L'ETAPA DE TRANSICIÓ DE LA SEGONA MEITA'Y 

DELS SEIXANTA 

Aproximadament a partir de 1965 apareixen 
en I'escenari sabadellenc un seguir d'elements que 
condicionaran noves respostes des dcls barris, res- 
postes que acabaran traduint-se en la transforma- 
ció i i'eclosió del moviment veinal. Primerament, 

xanta. El 1970, el Centre Cultural de Torre-romeii, en refe- 
rir-se al dispensari que ha posat en mama al barri -una altra 
experiencia comuna de diversos indrets del cinturó sabade- 
Ilenc-, adverteix que es tracta &un «,servicio que el centro hace 
al barrio que no es ninguna obligacidn, pero que quienes tienen 
que hacerlo no lo hacenu. Cf. *La Cooperativa Obrera de Vi- 
viendas de Can Oriach entrega sus 88 primeras vivendas», 
Can Oriach, núm. 27 (agost de 1968), p. 8. .Obras y modifi- 
caciones'en el Centro», Centro Cultural Torre Romeu (Saba- 
dell) (abril de 19701, p. 3. 

" Concordia, núm. 6 (octubre de 1964), p. 3. Concor- 
dia, núm. 11 (octubre de 1965), p. 2-4. 

" Josep M. BENAUL, p. 13-14. 
" «El ieu consistoripassd de ser una amplia reunió deper- 

s'obre una nova etapa de creixement urbk, amb la 
revalorització d'espais intermedis situats entre el 
nucli de la ciurat i els barris periferics i la subse- 
güent acceleració de la construcció privada. Al ma- 
teix temps, s'inicia el mandat com a alcalde de José 
Burrull, que afavorird decididament aquest tipus 
de creixement, acompanyat d'una política de pres- 
tigi i construccions espectaculars -sobretot esporri- 
ves-, mentre s'aguditza la desatenció envers els 
barris.I4 El mandar de Burrull es caracteritzark per 
un creixent autoritarisme i una progressiva reduc- 
ció de suports, mentre que la protesta als barris va 
en augment, tal com ha descrit Martí Marín.Ii Un 
tercer element cabdal b el desenvolupament del 
nou moviment obrer, especialment I'extensió de les 
Comissions Obreres, que tindrd un impacte inne- 
gable en I'experikncia dels habitants dels barris i 
en les seves expectatives de reivindicació mit- 
jancant les associacions. 

En aquest context, el moviment veinal viu una 
etapa transitoria, en la qual subsisteixen els trets que 
havien caracteritzat la seva acció en els anys ante- 
rior~, pero al mateix temps comencen a fer-se evi- 
dents els Iímits del model d'assistkncia, gestió i peti- 
ció. Més enllk de la innegable heterogeneitat del 
conjunt, es van estenent experikncies d'acció col.lec- 
tiva i plantejaments més reivindicatius, que prefigu- 
ren la trajectbria futura del moviment. Sense que 
puguem parlar encara de conAicte i mobilització, al- 
guns dels nuclis organitzats desenvolupen una forra 
activitat i difonen propostes en quP la crida a la par- 
ticipació del vejnat i l'aíirmació dels drets dels habi- 
tanrs dels barris tenen un paper central. 

rones vinculades alr diversos sectors mpresarialr de la ciutat 
-tixtil, rnetall, construccid- a un grup reconcentrar de verticalir- 
ter, sector5 addictes de ler classes mitJanes acomodades del comer$ 
i la indústria -com e& que sápkgaren en 1Asociarión de Cabe- 
zas de Familia- i alguns elmentr arllats del món mpresarial o 
de la sella guardia ex-combatent. A mesura que creixia la con- 
testacid, l;ijuntament que& atrapa? entre ka femesa que li exi- 
gien les autoritats governatives i ks ercasses possibilitats de tram- 
accid que tenia a les seves mans. Opta per la línia oficial i en 
pati les conseqüincies en forma de rnobilitzaciDni de mases, cal- 
minadesper la vagageneralde jibrer de 1976 que mocivaria la 
rol.licitud d'excedencia temporal de Iálcalde Burrull~, Marti 
M A R ~ N ,  «Govern municipal i actituds politiques...», op. cit., 
p. 292-294. 



EL MOViMENT VEINAL A SABADELL OURAWT EL TARDOFRkYQUISME, 1966.1976 (1) 

Una d'aquestes experikncies capdavanteres és 
la de I'AVCO, nascuda el 1964 «con la necesidad 
vista por un grupo de hombres que, quitándose horas 
de merecido descanso después de su trabajo diario, se 
ofiecciron para presentar ante el municipio y h insti- 
tuciones que corresponda las necesidades del Bavrio~~.'" 
Un barri, Ca n'Oriac, que el 1965 ja té 18.513 ha- 
bitants (el 13,7% de la població total de la ciu- 
tat)," i que constitueix un bon aparador de les 
mancances comunes al conjunt del cinturó sabade- 
Ilenc: deficit d'habitatges, deficit escolar, manca de 
clavegueram, inexistent pavimentació dels carrers, 
abskncia d'aigua corrent a moltes zones -i restric- 
cions freqüents alli on arriba-, absencia d'atenció 
sanitaria pública al barri, insuficient servei de trans- 
port públic, manca d'espais verds, manca de locals 
 social^.'^ Cany 1966 I'AVCO té 130 socis (127 
homes i 3  done^),'^ mentre que les dades del ba- 
l a n ~  econbmic de 1968 permeten estimar-ne ja 
uns 490. Aquest balan5 també mostra un model de 
finansament que, a diferencia del de I 'AWC, es 
basa principalment en les quotes dels s o c i ~ . ~ ~  La 
vida associativa de I'AVCO és intensa en aquests 
primers anys. En una assemblea celebrada el gener 
de 1968, amb assistencia &»unos trescientos socios», 
es presenten 30 voluntaris per a les comissions de 
Cultura, Urbanisme, Higiene i Dispensari." L'enti- 
tat porta a terme nombrases gestions per a la cons- 
trucció de voreres, la instal.lació d'enllumenat als 
carrers, I'extensió de I'aigua corrent, l'ampliació de 
les places escolars i la construcció del clavegueram. 
En aquest darrer tema es produiran les primeres 
friccions amb I'Ajuntament, a propbsit del reparti- 

'"osé BRAVO, «Agrupación de Vecinos Can OBach», 
Can Oriach, núm. 1 (juny de 1966), p. 3. 

" Andreu CASTBLLS, p. 27.28. 
IR Són innombrables les referkncies a aquests prohlemes 

a les pagines de Can Oriach. Hi ha un recull d'algunes de les 
mancances al resum de I'esrudi-informe sobre el barri dirigit 
per Joaquim Clusa, cf. Can Oriach, núm. 21 (febrer de 
1968), p. 5-7. 

" RUEJ, <dgnrpación de Vecinos Can Oriachs (expe- 
dient núm. 507). 

«Agrupación de Vecinos Can Oriachn, Can Oriach, 
núm. 33 (febrer de 1969), p. 3. 

" <«Asamblea General Ordinaria de la Agrupación de Ve- 
cinos Can Oriach., Can Oriach, núm. 21 (febrer de 1968), 
p. 3. 

ment de les contribucions corresponent~.~' L'AV- 
CO impulsa també I'obertura de dos dispensaris al 
barri, en col.laboració amb la Mutua Sabadellense, 
i una Escola Nocturna gratutta per a joves obrers, 
dues iniciatives que també adoptaran associacions 
d'altres barris.13 

Un altre barri on el moviment associatiu des- 
 lega una activitar notable els darrers anys seixanta 
és Torre-romeu, on funcionen tres entitats: el Cen- 
tro C~iltural Torre-romeu, una cooperativa d'habi- 
tatges i I'Asociación de Cabezas de Familia (aques- 
ta darrera, amb unes característiques diferenciades 
de I'associació a la resta de la ciutar, fortament Ili- 
gada al Movimiento -vegeu nota 15-). Molt aviar 
s'observen situacions de col.1aboració entre les tres 
associacions, com ara les gestions per resoldre la 
manca d'aigua al Tibidabo, la zona més poblada 
del barri. El Centre Cultural juga sovint un paper 
capdavanter, com és el cas, a la tardor de 1968, de 
la presentació a les autoritats competents en educa- 
ció d'un escrit amb el suport de 900 signatures, en 
quk es denuncien les mancances del barri en aquest 
terreny (absencia de mestres per retard en el nome- 
nament, massificació) i s'exigeixen les millores cor- 
responents. Al llarg de 1969 es duen a terme un 
seguir d'assemblees de veins per tractar diversos 
problemes del barri.14 La tardor d'aquell mateix 
any, a propbsit de la consecució del clavegueram, 
el president del Centre Cultural, Avaro García, fa 
una refiexió que té un abast més general: 

«Si todos los vecinos del barrio, sobre todo los que 
hemos vivido desde el principio, echáramos una ojea- 

'' <<Agrupación de Vecinos Can Oriachn, als següenrs 
números de Can Oriach: núm. 23 (abril de 1968), p. 3, 
núm. 28 (setembre de 19681, p. 3, núm. 29 (ocrubre de 
1968), p. 5, núm. 30 (novembre de 1968), p. 3, núm. 31 
(descmbre de 1968), p. 5 i núm. 32 (gener de 1969), p. 3. 

z' «Agrupación de Vecinos Can Oriachn, Can Oriach, 
núm. 19 (desembre de 1968). Can Oriarh, núm. 20 (gener 
de 1968), p. 3. Can Oriach, núm. 25-26 (juny-julio1 de 
19681, p. 3. 

n3.500 personas sin agua en Torre Romeu*, Can 
Oriach, núm. 24 (maig 19681, p. 9. «La educación de nues- 
tros hijos», Centro Cultural Torw Romeu (octubre de 1968), 
p. 9-12 i «Actividades realizadas., Centro Cultural Torre 
Romeu (desembre de 1969), p. 14-15. 
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da a las mqoras que hemos ido consiguiendo, real- 
mente podríámos sentirnos satisfichas. Y tohvia po- 
demos conseguir mucho más. 

Nuestro barrio se ha ido construyendo ladrillo a 
ladrillo, hoy una habitación, en las vacacionespróxi- 
mas dos más. Asi, a fuerza de golpes hemos ido kvan- 
tando nuestras paredes, y a fuerza de muchos golpes 
hemos ido pagando letras y más letras. 

Pero a la casa le faltaban muchas cosas. MejDr 
dicho, al barrio. Luz, agua, cloacas, escuelas, servi- 
cios, transportes, comunicaciones con la ciudady otras 
muchas cosas. 

En realidad, nadie nos ha regalado ruda. Todo 
lo hemos ganado a pulso, o sea «luchando». 

Primero $e la luz, después fueron los primeros 
colegios, el puente de madera, dpspués el puente gran- 
de, luego elautobdsy ahora, las cloacas. 

Hemos sido un estímulo para todos los barrios, 
para la ciudad y para las autoridades, exigiendo 
cuando hemos sabido hacerlo, para que nadie nos ex- 
plotara, y hemos levantado nuestras voces en el mo- 
mento que ha sido preciso para denunciar a quienes 
nos querían engañar, y el tiro les ha salido por la cu- 
lata. 

Todos unidos hemos sabido defendernos y hemos 
sabido reaccionar en los momentos que debíamos ha- 
cerlo. Con la ley en la mano nos hemos enfintado a 
todos. 

En honor a la verdad, ha habido hombres que 
han ido delante en los momentos dzjí:ciles. En estos 
hombres precisamente, habíamos puesto nuestra con- 
fianza. Por eso quienes representaban a las asociacio- 
nes del barrio Cooperativa de Viviendas, Asociación 
de Cabezas de Familia, Alcalde del barrio y nuestro 
Centro Cultural han sabido actuar, naturalmente con 
nuestro apoyo demostrado en las difPrentes asambleas 
de barrio que se han ido celebrando. No solamente 
apoyando, sino exponiendo, además, nuestros puntos 
de vista y opiniones. 

" Alvaro GARC~A, «Una obra de todo el barrio. Las 
cloacas», Centro Cultural Torre Romeu (seiembre de 19691, 
p. 1-2. 

Es así como hemos de ir consiguiendo nuesrras 
mqoras Así ha sido y así es nuesha historia. La 
unión y la solidarid& es la fierza que allanará todas 
las dtjicultades. 

Quedan todavía muchas cosas más: el agua que 
falta en una gran mayoría de casas, el autobús que to- 
davía no lkga al Kbidabo ni entra en la plaza del 
barrio, y elarreglo completo de La calles. 

Esto, igual que las oiras mejoras, las consepire- 
mas arrimando TODOS EL  HOMBRO.»^^ 

Certament, els casos de Torre-romeu i Ca n'O- 
riac constitueixen experikncies capdavanteres en 
aquest periode, i no es corresponen amb la realitat 
de totes les assnciacions veinals de Sabadell, encara 
que tenen el valor de comencar a assenyalar un 
cami pel qual transitara durant els setanta el con- 
junt del moviment. Altres entitats continuen rnos- 
trant un aerfil més semblant al dels anvs anteriors, 
tot i que també en alguns d'aquests casos apareixen 
elements que indiquen un inici de canvi. Així, a 
l'AVUC es constitueix un «Equipo de Padres» que 
cnmenca un treball sobre les mancances de l'ense- 
nyament, un tema en el qual també en el Eutur la 
Concordia sera un dels barris més actius. Igual- 
ment, el 1969 la «Sección de Amas de Casaa de 1'A- 
W C  pren la iniciativa de reivindicar un semafor a 
l'avinguda de la Concordia, que sera objecte d'una 
llarga lluita del barri." 

La percepció que les mancances dels barris de 
la periferia de Sabadell constitueixen un problema 
comú, i que per tant cal una acció conjunta per 
superar-les, comenca a fer-se present molt aviat. 
Ho il.lustren, per exernple, dos informes sobre la 
situació dels barris publicats a Can Oriach al llarg 
de 1968, la presentació del primer dels quals con- 
sidera «del mayor interés un amplio diálogo entre los 
difPrentes suburbios de Sabadell; todos hemos trope- 
zado y estamos tropezando con las mismas d$culta- 
des. Nuestras experiencias nos servirán de guía para 
acciones futuras. Debemos saber qué problemas tene- 
mos pendientes, qué soluciones tiene previstas nuestro 

" Concordia, núm. 20 (setembre de 1968), p. 4 i «Más 
sobre el semáforo» i «Padres de escolares», Concordia, núm. 
22 (febter de 1969), p. 5 i 9-10. 
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Ayuntamiento y qué orden de prioridzd está estable- 
cido~>?~ Ja a principis de 1966 s'havia manifestat la 
voluntat de fer passos per coordinar les associa- 
cions de veins, tal com reflecteix el butlletí de I'A- 
VUC: «hará cosa de unos quince dias, un domingo 
por la mañana, tuvo lugar una reunión de Presiden- 
tes y Secretarios de las Asociaciones de Wcinos. El con- 
tacto jüe provechoso y se llegaron a concretar varios 
puntos de los que quiero destacar la decisión unánime 
de una reunión mensual rotativa, para asi visitar 
todos los barrios, y luego aparte, otros temas .a cuál 
mh interesante. Se sugirió dedicar en los boletines 
que publiquen las Asociaciones una página exclusiva- 
mente para informar de las más destacadas actividz- 
des de las mismas,>?8 

No sembla que aquests propbsits de coordina- 
ció estable arribin a materialitzar-se en els anys im- 
mediats, pero en tot cas els mateixos informes de 
1968 testimonien la continuitat dels contactes. 
Cap ai 1969 hi ha indicis d'una certa consolidació 
de la relació, si més no momentinia. Pel julio1 d'a- 
que11 any, I'AVCO presenta una sol.licitud d'auto- 
rirzació per celebrar el 13 d'agost al seu local <una 
reunión con todos los presidentes de los barrios de Sa- 
badelly las asistentas sociales», amb un ordre del dia 
que inclou (preparar entrevista con el Sr. Alcaldo, 
«conclusiones reunión anterior servicios sanitarios* i 
«ruegos y preguntas».'' Dotze dies després de la reu- 
nió, les associacions de veins i els centres socials de 
Sabadell presenten a les autoritats amb competen- 
cia en I'assistencia sanitaria a la ciutat un informe 
sobre les mancances en aquest h b i t ,  que inclou 
un seguir de propostes que constitueixen una veri- 
table plataforma reivindicativa?' 

Els problemes de la sanitat constitueixen, cer- 
tament, un dels terrenys on convergeixen els pro- 
blemes dels barris, com també les practiques d'en- 
titats veinals de característiques forqa diverses: el 
moviment impulsa dis~ensaris a Ca n'oriac, la 

" «Editorial» i «Los barrios de nuestra ciudad», Can 
O r d ,  núm. 24 (maig de 1968), p. 1 i 10-12. .Encuesta a 
Los barrios., G n  Oriach, núm. 31 (desembre de 1968), p. 
11-15. 

" E, SANZ SOCASAU, .Ráfagas informativas», Concordia, 
núm. 13 (mar$ de 1966), p. 30-32. 

Plana del Pintor, la Concordia, les Termes, Torre- 
romeu, Can Puiggener i Arraona-els Merinals. Un 
altre dels imbits privilegiats pel que fa a la coin- 
cidencia de preocupacions i accions és sens dubte 
I'ensenyament, que apareix com un dels temes 
amb més possibilitats per sensibilitzar i mobilinar 
una població majoritbiament apitica. Un text de 
la Concordia de principis de 1970 que es queixa 
que <<debido a circunstancias compkas pero conoci- 
das, todos los ciudadanos y entre ellos los habitan- 
tes de nuestros barrios, tienen un &interés total y 
falta de preocupación hacia las cosas comunes», pero 
assenyala una excepció: «Los temas que se relacionan 
con los niños y principalmente los de la escuela, son 
los únicos que despiertan cierto interés en las familias 
y es de esperar que cad? vez más sirvan para que se 
retinan los padres y se planteen sugerencias y solucio- 
nes),." Efectivament, es tracta d'una Iínia de treball 
peferent del conjunt del moviment. Ja hem vist la 
mobilització de Torre-romeu exigint millores a les 
escoles del barri i la iniciativa del grup de pares de 
la Concordia. També Can Oriach recull, des dels 
primers números, nombroses mostres de la preocu- 
pació central de I'AVCO sobre el tema. Un vessant 
específic de la qüestió de I'ensenyament és la for- 
mació d'adults i joves obrers, en que destaca I'im- 
puls, a barris com Ca n'Oriac, Torre-romeu o la 
Creu de Barberi, d'escoles nocturnes vinculades al 
moviment veinal. 

Encara restaria afegir, entre els temes de preo- 
cupació comuna de les entitats veinals, la qüestió 
del transport ~úblic ,  que presenta greus mancances 
a tot el cinturó. No sols sovintegen a Can Oriach 
les denúncies sobre aquesta situació, sinó que el 
tema del transport és I'objecte d'una de les prime- 
res accions conjuntes de pressió del moviment vei- 
nai. El 1969, la revista informa d'un Ple Municipal 
en el qual (por vez primera, hicieron acto depresen- 
cia representantes de todos los barrios. Asistieron los 
presidentes respectivos de las agrupaciones de vecinos o 

RUEJ, -Agrupación de Vecinor Can Oriach» (expe- 
dienr núm. 507). 

«Asistencia sanitaria en Sabadell~, Can Oliach, núm. 
39 (agost-setembre de 1969), p. 6-7. 

'' J. F. F, «Ecos de los barrios. Concordia,), Can Orzach, 
núm. 46 (maig de 1970), p. 5. 
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FOTOGRAPIA 2. Nens, nenes i profssors en fila alpati del Colegio Nacional Espronced?. 30 de maig de 1968. Autor desconegut 
(AHS). 

centros sociales de cada barrio. A decir verdad, no es- 
taban invitados; pero se trataba en dicho pleno de 
una cuestión muy importante para todo Sabadell, la 
subida del precio de los autobuses, -que por c ier te  
[sic] no fue aprobadar." 

Lentament, doncs, el moviment veinal va fent 
I'aprenentatge comú de formes d'actuació més 
efectives que la simple petició. També el text del 
president del Centre Cultural de Torre-romeu que 
hem citat més amunt és una bona mostra d'un 
tema molt present en aquells anys en el discurs de 
les associacions de veins: el paper fonamental de la 
solidaritat i de I'acció col.lectiva per resoldre els 
problemes dels barris. Els darrers seixanta són el 

moment en que comenga a estendre's aquesta ex- 
periencia, encara que no sense dificultats: des dels 
sectors organitzats i actius del moviment es reite- 
ren les crides a la participació del veynat i, a vega- 
des, els laments per la manca de resposta suficient. 
El 1968, I'editorial que celebra el segon aniversari 
de Can Oriach valora les realirzacions assolides en 
aquest temps, pero reconeix I'existencia d'un seguit 
de «limitarionesn, entre les quals destaca el fet que 
.todavía no se ha conseguido sensibilizar, para h co- 
laboración, a todos los vecinos del b a r r i ~ n . ~ ~  Tanma- 
teix, és precisament dutant el 1968 quan trobem 
indicis d'una activitat i participació més impor- 
tants en aquest barri. Així, al final d'aquell any un 

" «Ecos de nuestro barrio., Can Oriach, núm. 35 (abril 3' nEditorialn, Can Oriach, núm. 25-26 (juny-julio1 de 
de 1969), p. 1 1 .  1968). p. 1. 
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article valora positivament l'augment de participa- 
ció: #La labor callada de la AGRUPACIÓN DE 
VECINOS va siendo reconocida y los vecinos se soli- 
darizan en las acciones que se van llevando a cabo. 
Poco a poco nos vamos convenciendo de que la acción 
que hace la perza no tiene que ser de palabra, sino 
con el testimonio y la acción de todos»34. Pel que fa a 
altres barris, la majoria d'entitats que col.laboren 
en l'informe del desembre de 1968 coincideixen a 
lamentar el «conformismo» i la manca de *concien- 
cia socialx del gruix dels veins: és el cas de Can 
Puiggener, els Merinals, les Termes, Campoamor o 
la Creu de Barberk. En realitat, sols Ca n'Oriac i 
Torre-romeu en fan una vdoració més positiva, tot 
exposant les seves experiencies d'acció c01.lectiva.~~ 

Un aspecte particular de la participació és el 
paper de les dones en el moviment veinal. Sebas- 
tian Balfour aftrma que el moviment veinal és, per 
contraposició al moviment obrer, l'ambit preferent 
del protagonisme de les dones, i suggereix un re- 
partiment de rasques, en virtut del qual els homes 
es dedicarien a l'activisme a les fabriques i les 
dones al moviment de barris. Balfour arriba a par- 
lar de la «naturaleza mahiarca/ de gran parte de la 
protesta vecinal».'"El cas sabadellenc mostra una 
realitat més matisada: la conquesta del protagonis- 
me de les dones en el moviment vexnal és un pro- 
cés lent i difícil, fruit d'un llarg esforg, que a les 
acaballes dels seixanta tot just esta comencant. Una 
evidencia d'aixb la tenim en les xifres disponibles 
-cal dir-ho, molt fragmentdries- de la composició 
de les associacions de veins en aquells anys: el 
1965, dels 472 socis de l 'AWC sols 38 són dones 
(poc més d'un 8%), i la Junta de I'entitat és de 

" «Dificultades del barrio», Can Oriach, núm. 30 (no- 
vembre de 1968), p. 3. 

«Encuesta a los Barrios.. Can Oruirh. núm. 31 fde- 
sembre de 1968), p. 11-15. 

Sebastian BALFOUR, La dictadura, /m wabajadorer y la 
ciudad El movimiento obrero en el área metropolitana de Bar- 
celona (1939-I988), Valencia: Edicions Alfons el Magninim, 
1988, p. 212-213. 

" RUEJ, dgmpación de Vecinor de la Urbanización 
Concordias (expedienr núm 71). RUEJ, ~Agnrpación de k i -  
nos de Can Oriachs (expedienr núm. 507). RUEJ, <,Asociación 
de Vecinos Arrahona-Merinalw (expedient núm. 255). 

" Resulta forsa il.lustrativa d'aquata evolució, per 

composició exclusivament masculina fins el 1969. 
Ja hem vist que a I'AVCO de 1966 hi ha 3 sbcies 
davant de 127 socis (2,3%), i a la Junta no hi 
hauri dones fins el 1971. Finalment, hi ha el cas, 
especialment significatiu, de l'associació d'Arrao- 
na-els Merinals: el 1958, a l'hora de fundar l'enti- 
tat, es presenta al Govern Civil un escrit amb les 
signatures de vint persones que n'avalen la consti- 
tució. D'aquestes signatures, algunes il.legibles, 
se'n poden distingir amb seguretat quatre que cor- 
responen a dones. Doncs bé, els documents de 
l'any següent, ja constituida l'associació i la seva 
Junta, mostren que els set membres són homes; les 
dones no hi entraran fins el 1973. Pel que fa al 
nombre de persones associades, la pauta és similar 
a la de les altres associacions: el 1965 hi ha 10 
dones sobre un total de 292 socis, és a dir, un 
3,42%.37 Al llarg dels seixanta es detecta una nota- 
ble evolució en els textos que dins les publicacions 
de les associacions de veins fan referencia a les 
dones, els quals evolucionen des de la visió més 
tradicional fins a plantejarnents amb continguts 
iguditaris que propugnen la necessitat d'un paper 
actiu de les dones, no sols en els afers que les afec- 
ten més directament, sinó en tots els aspectes de la 
vida associativa i de bar~i.~'  

Si la meitat de la població dels barris són 
dones, també el jovent en representa un percentat- 
ge forca elevar. Ja hem vist que Josep M. Benaul 
esmentava el paper del moviment juvenil dels sei- 
xanta com a planter dels moviments veinal i obrer. 
Can Oriach presta una notable atenció a l  problema 
i les activitats juvenils, i també reflecteix que 
aquest és un sector especialment present en l'acti- 

excmple, la comparació de les «Páginasfimeninar» del butileti 
dc MWC dels primers seixanta -per exemple: <<Página feme- 
nina,,, Concordia, núm. 3 (octubre de 1962), p. 12- amb la 
mareixa secció cap a la meitat de la decada, que ens informa 
de l'activitat de la «Sección de Amas de Casan -«Páginas feme- 
ninas),, Concordia, núm. 12 (desembre de 1965), p. 15-. O 
també textos com el que planteja que «es necesario que la 
mujer colabore no sólo en ¿a revista para temas j%nminus: ex- 
cluida as! del barrio, sino que é l h o  re quede únicamente en su 
casa, que re infirme, opine de losprobkmas que la afictan como 
madre, erpora y perrona que vive en 'Can Oriachi. «La incorpo- 
ración de la mujer en el barrio),, Can Oriach, núm. 12 (maig 
de 1967), p. 15. 
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vació del movirnent vetnal, ja sigui com a irnpul- 
sors principals de centres i associacions, ja sigui 
arnb el sorgiment de seccions o vocalies juvenils 
vinculades a les entitats. En trobem referkncies, 
entre d'altres casos, a Ca n'Oriac, les Termes, 
Torre-romeu o el Poblenou.19 

Sense trobar encara alternatives clares, els nu- 
clis organitzats comencen a constatar els límits del 
treball assistencial i de gestió al qual el moviment 
dedica el gruix de les seves energies. Particular- 
ment, es reconeix I'escassa eficacia de la simple pe- 
tició sense pressió a unes autoritats que desatenen 
sistematicarnent les necessitats dels barris, tal com 
il.lustren les explicacions que, al final de 1966, 
I'AVCO es veu obligada a donar al veinat davant la 
ignorancia per part de I'Ajuntarnent de les deman- 
des plantejades: «Sabemos que hay comentarios en 
lus que se pone en duda la acción que lleva la A p -  
pación de Vecinos de cara a los problema del barrio, 
estamos de acuerdo en que al parecer no actuamos lo 
sufiriente, pero hemos de tener en cuenta que a pesav 
de tZUeStr0 empeño y nuestros deseos, hay muchas cosas 
originadas por unas fierzas que están por encima de 
nosom». Per tal de «&ros un gemplo de nuestras 
insistentes peticiones,~ els portaveus de 1'Agrupació 
adjunten el text d'una carta adreqada a i'alcalde 
(després de «visitar y reuniones verbales con las anto- 
ridades de nuestra ciudad» i de dos escrits prcsentats 
durant el 1965) sobre el problema del carrer del 
Gironks, que es converteix en un fangar cada vega- 
da que plou i quan fa bo també, ja que una font 
pública espatllada hi raja contínuament: 

" «Balance en Can Oriach - Año 1968n, Can Oriach, 
núm. 32 (gener de 1969), p. 6-7. Dionisio JIMÉNEZ PLAZA, 
<Les Termes: la mentira y sus consecuencias,>, Can Oriach, 
núm. 50 (novembre-desembre de 1970 / gener de 1971), p. 
18-19. «Los jóvenes del Centro Cultural del Pueblo Nuevo 
de la Salud», Can Oriach, núm. 55 (juny de 19711, p. 4. 
Centro Cultural Erre Romeu, (desembre de 1969), p. 12-13; 
també per al cas de 'Torre-romeu: Boletín Extraordinario del 
Centro Cultural dedicado a hu Asambleas del Barrio (1 970), p. 
3-4. 

'O «Nota de la Agrupación de Vecinos sobre la calle Gi- 
ronésn, Can Orúlch, núm. 6 (novembre de 1966), p. 3. 

" Pndem citar, a tal1 d'exemple, les critiques a la política 
de grans obres esportives de I'Ajuntament signades respectiva- 
ment pel director de Can Oriach i pel president de I'AVCO, 
cf. Carlos ORTIZ, .Barriadas y campos de fútbol>>, Can 

((Ilmo. Sr. 

No sabemos qué numero hace este escrito, en lo 
que se relaciona al estado de la calle Gironés, que 
hemos dirigido a YI. y a los responsables de ese 
Excmo. Ayuntamiento, para que tomen una solucidn 
urgente alpatente descuido de que es objeto esta calle 
de nuestra barriada. 

Se han hecho varias reclamaciones, han visitado 
dicha calle los delegados de Obras Públicas y Sani- 
dad han hecho informes y proyectos; pero han pasado 
muchos meses (7 u 8) y la calle sigue en peor estado 
que antes (...)». 

La carta acaba amb la defensa la justícia del 
que es demana i el prec a I'Ajuntarnent que si «se ve 
en la imposibilidad de solucionar este asunto urgente- 
mente, esperamos tenga la amabilidad de contestarnos, 
indicándonos a qué organismos hemos de dirigirnos 
para buscar la  solución^^. Tenint en compre que la 
carta és del mes de marq i I'article a que ens referim 
del novembre de 1966, resulta perfectament com- 
prensible la nota final adrepda als veins, que suposa 
que així cpodéis daros una idea de lo mucho que hay 
que insistir y lo poco que se puede conseguir, en lo que 
respecta a los problemas que deben ser atendidos por los 
servicios de conservación del Ayuntamiento de nuestra 

La percepció d'aquests límits anira generant, a 
mesura que passen els anys, un deteriorarnent de 
les relacions del moviment veinal amb I'Ajunta- 
rnent, i també un inici del qüestionament de la 
seva representativitat." Tanmateix, alhora que es va 

Oriach, núm. 6 (novembre de 1966), p. 1 i José BRAVO, «¡Ya 
tenemos campo de fútbol!», Can Oriach, núm. 17 (octubre de 
1967), p. 4. A la ja citada enquesta als barris del desembre 
de 1968, a la pregunta "¿En nuestra ciudad todos lorppor so- 
cialer están igualmente representados y dPfendidos ius inrerestr 
por hu institucioner rectoras de bz misma como Ayuntamiento, 
Gremio de Fabricantes, Cámara de Comercio ... etc.?x, les enti- 
tats veinals de la Creu de Barberii, Campoamor, 'Torre-romeu, 
els Merinals i Ca n30riac responen negativament, i sols ho fa 
afirmativament I'associació de Cifuentes. «Encuesta a los ba- 
rrios~, Can Oriach, núm. 31 (desembre de 1968), p. 11-15. 
També des de Torre-romeu arriben contundents atacs a un 
Ajuntament identificat amb els interessos empresarials i que 
<<no es algo delpueblo,,, sinó <de lor dt arribas. «Nuestro Ayun- 
tamiento, ¿de quién!», Centro Cultural Torre Romeu (desem- 
bre de 1969), p. 8-9. 
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anunciant I'inevitable conflicte amb I'Ajuntament, 
els Iímits amb que topa i'acció de les associacions 
de veins generen entre els activistes sentiments de 
frustració, dels quals en tenim abundosos exemples 
a les publicacions de les associacions. Una de les 
mostres més explícites de I'esgotament de la pauta 
inicial d'acció de les associacions de veins la pro- 
porciona, a mitjan 1970 i des de Can Oriach, Juan 
Gómez, que es pregunta: «¿La Agrupación de Veci- 
nospara qué sirve?.. Potser, diu, «una respuesta ra- 
zonabk se obtendria leyendo los estatutos de la Agru- 
pación», pero eobservando la realidad de una 
agrupación se ve, por sus propios resultados, que no 
hay muchas posibilidades a desarrollarn. 

Aixi, «Las gestiones desarrolladas I l e v h  a cabo 
por tales aociaciones parten siempre de u n  grupo de 
personas -findadores y continuadores de agrupacio- 
nes- que, vayan ustedes a saber a través de qué meca- 
nismos síquicos se prestan a perder u m  horm y discu- 
ten po$adamente la impotencia que producen la 
mucha necesidades de la comunidad, a la que más o 
menos representan, y los nulos resultados en cuanto a 
la resolucidn de las mismas que s u  gestiones consi- 
guen. 

.Si el asociarse es una de las posibilidades que el 
Fuero de los Españoles reconoce. ¿Son entonces las 
apupaciones de vecinos una brillante consecuencia de 
tal posibilidad legal? o más simplemente, representan 
el resultado de las innumerables limitaciones legales 
de acción que el asociarse trae consigo? Una cosa si es 
cierta; la atonía semiagonizante de cualquier asocia- 
ción de vecinos.» 

El marc institucional vigent, doncs, fa que la 
simple uansmissió de necessitats i peticions a les 
autoritats no garanteixi la solució dels problemes: 
«cualquier agrupación, por mal que fincione, hace 
llegar los problemas, si no todos, sí bastantes, a aque- 
llos a quien corresponde solucionarlos. Pero he aqui 
que ello no implica matemáticamente su solución, es 
más, la experiencia de lo concreto nos muestra que 
muy pocos se solucionan>). 1 és que, diu Gómez, 
qualsevol esperanga en les estructures formalment 
representatives de I'Ajuntament aboca a una 
«amarga decepción)> (que com veurem tot seguit no 
es refereix exclusivament, ni de bon tros, a la vida 
municipal): 

((Desde pequeñito te enseiian que el hecho de 
haber pobres y ricos no tiene mayor importancia si los 
ricos son buenos y piensan en los pobres (los pobres, 
ya se sabe, todos son buenos, porque son pobres). 
Cuando eres u n  poco mayor y te pones a trabajar, 
tampoco tiene excesiva importancia si el patrón gana 
mucho más que tú porque él es rico y es elpairdn, a 
condición de que piense en sus obreros como buen 
cristiano que cumple con s u  deberes. Ya mayorcito, 
cuando uno se quiere casar o cuando uno tiene que 
emigrar y venirse para Cataluña, te encuentras sor- 
prendentemente viviendo en un barrio, el cual, pre- 
senta enormes diferencias de comodidades y servicios 
con respecto al  centro de la ciudad, y más sorpren- 
dente es cuando ves que en el centro de la ciudad 
acostumbra a vivir el dueño o elgerente de la fábri- 
ca. Siguen las sorpresas, si uno es curioso, cuando se 
da cuenta de que en el Ayuntamiento concejales y 
demás gente con cargospziblicos, viven también en el 
centro de la ciudad, y además muchos de los elegidos 
para el consejo municipal tienen su fábrica o sus bue- 
nos negocios. A partir de aqui lar sorpresas ya no lo 
son tanto y no extraña demasiado que de todos los 
habitantes de la ciudad, el 70% que son los pobres, 
los inmigrantes, en una palabra: los obreros, les cues- 
ta tanto hacer llegar su voz -y las decisiones que ellos 
pudieran tomar- para dar soluciones a sus proble- 
mas. Entonces la desilusión sobre los ricos buenos y los 
empresarios cristianos se convierte en una evidencia, 
de hecho irreversible, ia de que hay ricos y hay em- 
presarios, así simplemente, y que por ley humana ac- 
túan como tales, es decir defendiendo sus intneses a 
partir de su realidad económica y social dada.» 

A partir d'aquestes constatacions, les sortides 
semblen clares, tot i que Gómez nomks les apunta 
de forma implícita en la conclusió, que sota I'epí- 
graf ,u4 pesar de todo, los hombres se reúnen., diu el 
següent: «¿Para qué sirven, pues, h agrupaciones de 
vecinos? La respuesta es ahora más fácil de contestar: 
tal como están las cosas, para muy poca cosa. Y s e  nos 
ocurre que mientras sólo sirvan para hacer "Ilegar la 
voz" a «quien corresponda solucionar los problemas», 
y ese a quien corresponda"no correspon& también a 
los intereses de más del 7 0 %  de la ciudad, dz$cilmen- 
te los vecinos de los barrios llegarán a ser algo más 
que el 70% de los habitantes de la ciudad obreros en 
su mayoria, y sus agrupaciones no pasarán de repre- 
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sentary de reducir a la impotencia a una serie de ilu- 
sos, idealistas que, vayan ustedes a saber ¿por quP de- 
monios se habrán 'dsociado" en la «asociación de ve- 
cinos?~~'* 

El text reflecteix prou bé tor el bagarge reunir 
aquests anys pels sectors organitzats i més actius 
del moviment veinal, i tarnbé I'enuig que els pro- 
dueix una lenta transició que a vegades sembla més 
aviar un atzucac. En el nou període que s'obre a 
partir d'aquells moments, al caliu de noves lluites 
-algunes als mateixos barris que hem conegut, 
d'altres a noves zones-, I'experiencia acumulada 
pel moviment produiri, corn veurem, respostes 
més clares. 

* E L  CONFI.ICT0 ES EL MEDIO EN El, QUE SE DESARRO- 

LLA NLIESTRA VIDA.  COMO SI FUERA EL AIRE SOCIAI. 

QUE RESP1RAMOS.u LA NOVA DINAMICA DEL MOVI- 

MENT VEINAL (1970-1972) 

L'últim número de Can Oriach de 1970 pre- 
senta un seguit d'informacions sobre fets que ,<en el 
presente momento constituyen conficto en elpolígono 
Espronceda, en Torre Romeu y en Can Oriach)>. Es 
tracta, respectivament, de l'esclat de la lluita contra 
I'.Obra Sindical del Hogar)) (OSH), de la mobilit- 
zació per un servei per a autobusos i de I'enfronta- 
ment amb I'Ajuntament per la pavimenració. La 
nota que presenta aquestes informacions inclou el 
comentari que hem incorporar al títol d'aquest 
apartat." Alguna cosa sembla haver canviat, tot 
just uns mesos després que Juan Gómez manifestes 
la seva preocupació per l'«atonía semiagoniulntew 
de les associacions de veins. 

1 és que durant els primers seranta, en un con- 
text de rnés gran conflicrivirat social i política al 
conjunt de I'Estat espanyol (extensió i radicalitza- 
ció del moviment obrer, protestes contra els judicis 

P l G l l l < ~  l .  IJorrad,z de kr ret,ist<r Can Oriacli (.<;iibade/li, uiim. 
31 (derembrede 1968). Auror desconegur (AHS). 

de Burgos), el moviment ve'inal experimenta canvis 
substancials a tota I'irea barcelonina.'" Sabadell, 
el període que s'inicia el 1970 es caracteritza per 
I'aparició d'una activitat que ja és prbpiament de 
reivindicació i mobilització, que permet parlar 
obertament de conflicte; tarnbé per la implicació 
d'un nombre més important de veins en I'activitat 
associativa i pel sorgiment d'entitats a barris on no 
n'hi havia. 

" Juan GÓMEZ, .¿La Agrupación de Vecinos para que cions de protesta per la supressió d'una parada d'aurobús i 
sirve?,,, Can Oriach, núm. 47 (juny-julio1 de 19701, p. 6. del pas de vianants que unia el barri amb la Ttinitat Nova, a 

" ~Nuesrros informes sobre los barrios,,, Can Oriach, causa de la construcció de I'autopista de Girona. Al llatg de 
núm. 50 (novembre-desembre de 1970 1 gener de 1971), p. 1970 es constitueix I'Associació de Veins de Nou Barris, com 
12. a instrument de lluira contra el Pla Parcial de Torre Bató- 

U El 1969 comencen conflictes als barris construits per Vallbona-Trinitat, alhora que s'inicien prorestes en altres bar- 
I'OSH a diversos municipis. Al final d'aquell mareix any, els tis de Barcelona. com Can Tunis. Sants, el Raval i Ciutat 
veins de la Trinitat Vella, a Nou Barris, fan les primeres ac- Meridiana. 
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El detonant de la mobilització del polígon 
d'Espronceda és la pretensió de I'OSH, a principis 
de 1970, d'augmentar considerablement les quo- 
res que els veins paguen pels pisos (cal indicar que, 
encara que des del 1964 els habitatges s'havien 
anat ocupant i que en tot aquest temps els veins, a 
més de pagar una entrada, havien satisfet les quo- 
tes mensuals, mai no havien rebut cap mena de 
contracte ni havia quedat clar quan ni com esde- 
vindrien propietaris dels pisos). El desconcert ini- 
cial deixa rhpidament pas a I'acció: «Después de la 
consiguiente alarma, los vecinos optaron por una ac- 
tuación lógica: para defenderse -porque era claro que 
habían de definderse-, necesitaban alguna asocia- 
ción que les apoyara, que gestionara y a la quepudie- 
ran aportar sus conclusionesa. El 15 de gener es pre- 
senta a Govern Civil la documentació de 
l'Agrupación de Vecinos del Polígono Espronceda, 
que al mateix temps s'adreca a I'OS per demanar 
la informació corresponent. En els mesos següents 
s'inicia una dinimica assemblehria. Així, el 20 de 
setembre «se realizó una Asamblea de todos los ueci- 
nos del Polígono Espronceda, organizada y dirigida 
por la Asociación de Wcinos que, en la actualidad 
cuenta con más de 700 sociosr. L'assemblea acorda 
la confecció d'unes actes notarials que ha de subs- 
criure cada «cabeza defamiliax i que consten d'un 
requeriment al delegat provincial de I'OSH, una 
forma substitutiva del contracte que pot avalar els 
veins en el moment que calgui, una petició formal 
de contracte definitiu i una sol.licitud a I'OSH per 
tal que ,<se abstenga deponer al cobro recibospor di- 
versos conceptos, si éstos son abusiuos». La recollida 
de signatures de les actes comenca el desembre de 
1970, i a principis de 1971 «hay ya más de medio 
millar>,, mentre es duen a terme noves assemblees i 
s'elegeixen delegats d 'e~cala .~~ La vaga de paga- 
ments, una de les característiques més rellevants 
d'aquesta lluita, s'estén durant els primers mesos 
de 1971. 

La mobiliaació d'Espronceda es coordina amb 
la d'altres barris de I'OSH de tota I'hrea de Barcelo- 
na, que acullen un total aproximat de 100.000 ha- 
bitants, i que exigeixen un contracte de venda, la 
reparació, a cirrec de I'OSH, dels greus defectes 
constructius dels blocs de pisos -in Joent-hi la po- 
sada en funcionament dels ascensors, que en molts 
casos estan fora de servei- i la discussió de les con- 
dicions d'acord amb els representants que elegeixin 
els veins. Al llarg de 1971, I'OSH rebaixa en un 
50% la quantitat que reclama als veins d'Espronce- 
da, pero els habitants del barri es mantenen ferms 
en la seva actitud. Pel maig de 1972, rebutgen per 
insuficient la proposta de contracte que se'ls ofe- 
reix, encara que mantenen les seves reivindicacions 
i puntualitzen que «el arreglo de los desperfectos de- 
berá estar vigilado por una junta de vecinos del polí- 
gono y por técnicos por ella delegados».16 II.a lluita 
d'Espronceda, amb unes característiques de massi- 
vitat i radicalitat fins llavors desconegudes -i amb 
una associació de veins amb uns nivells excepcio- 
n a l ~  d'aíiliació i representativitat- continuara els 
anys següents i fins ben entrats els setanta, i acon- 
seguiri importants victbries. 

El conflicte al voltant del transport públic té 
les arrels en un servei deficient, monopolitzat per 
I'empresa Autotransportes Martí, els interessos de 
la qual traben un suport incondicional en el go- 
vern municipal dirigir per Burrull. Torre-romeu és 
un dels primers barris que reclama millores en 
aquest servei, i concretament I'arribada de I'auto- 
bús a la zona del Tibidabo, la més elevada -i po- 
blada- del barri, els veins de la qual candan nor- 
malmente más de 20 minutos desde que les deja el 
autobús en la carretera hasta Llegar a sus casas, siendo 
todo el camino de pendiente, sin asfaltar (natural- 
mente) y sin ninguna clase de alumbrado». Almenys 
des del 1968, les entitats veinals han desplegar, 
sense exit, un ampli venta11 de gestions davant YA- 
juntament i I'empresa Martí per aconseguir aquest 

"María LÓPEZ [Rernei Bona], ~ 1 . 2 0 0  familias sin con- de 1971), p. 8-10. .Ecos del Barrio., Can Oriach, núm. 63 
trato de vivienda, o: el caso del polígono Esproncedan, Can (abril de 1972), p. 4. SANCHO Uosé Antonio Moreno], «Es- 
Oriach, núm. 50 (novembre-desembre de 1970 / gener de tudio tkcnico en Esproncedm, Can Oriach, núm. 65 (juny de 
1971), p. 15-17. 1972), p. 10. 

«Las viviendas de todos», Can Oriach, núm. 55 (juny 
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objectiu?' El 1970, davant el bloqueig de la situa- mostra un retal1 del diari Ele/eXprés del 29 de de- 
ció, s'organitzen un seguir d'assemblees, que conti- sembre de 1971: «Contra el monopolio del transpor- 
nuaran els anys següents, i es porta a terme la reco- te público en Sabadell. Las asociaciones de vecinos 
llida de 1.200 signatures en suport a una instancia han enviado un escrito a la Comisión Delega& del 
per demanar a I'Ajnntament la pujada de l'autobús Gobierno para Asuntos Económicos, en disconformi- 
al Tibidabo." &d por el proyectado aumento de tarifaso. L'autor 

de la nota a la revista afegeix: «Desde aquellas fe- 
Si la lJuita acaba, amb anys, chas na& nuevo se sabe del aumento del billete, E7 

en victbria, a escala de tota la ciutat, les associa- Ayuntamiento ha continuado en su mutismo impe- 
cions de veins topen amb més dificultats a I'hora netrabk. La ciudad habM y preguntó. El Ayunta- 
de fer front als interessos de Martí i la connivencia miento oyó, se callóy no respondió».5' La situació ro- 
municipal. Al comencament de 1969, com hem mandra estancada fins al 1973, quan es produiran 
vist, s'havia aconseguit aturar momentiniament dos augments successius de la tarifa. Llavors, les 
I'augment del bitllet, perb a I'estiu del mateix any, associacions de velns exigiran formalment la mu- 
aprofitant les vacantes, I'Ajuntament aprova S'in- nicipalirzació del servei. Com assenyala Benaul, la 
crement d'1,80 a 2 pessetes, sense que aixb es tra- imposició final d'aquesta puja és una mostra que 
dueixi en millores substancials del servei, tal com el moviment, malgrat la seva extensió, encara és 
denuncia el president de S'AWC, Simón Saura." feble davant problemes generas de la ciutat que 
L'Octubre de 1971 Can Onach informa que impliquen adversaris poderosos.52 També es cert, 
juntament ha decidit, gairebé d'amagat, informar perb, que el silenci municipal i les dilacions en I'a- 
favorablement la ,<Comisión Delega& del Gobierno de i'augment reflecteixen una certa capa- 
para asuntos económicos» d'un nou augment de ta- ci ta~ de pressió. 
rifes d'autobús, aue situa el Dreu de tots els bitllets 
en 3 pessetes, quantitat que representa un incre- 
ment, segons Iínies o trajectes, d'entre un 20 i un 
50%. L'editorial de la revista denuncia tant la per- 
sistencia del mal servei corn el secret amb que s'ha 
condult el consistori, que només n'ha informar 
«de una manera un tanto vergonzante),, tot subrat- 
llant la connivencia de I'Ajuntament amb i'empre- 
sa.la El conflicte per la proposta municipal d'aug- 
ment del bitllet es perllonga en els mesos següents. 
Can Oriach es fa ressb del fet que «la prensa de 
Barcelona ha venido recogiendo la enorme wnsibili- 
zación que se ha producido en h semanas pasadas a 
propósito de los 2utobuses Marti;>. 1 posa com a 

María LÓPEZ [Remei Bona], «De cómo detrás del au- 
tobús que no llega al Tibidabo hay gato encerradon, Can 
Oriach, núm. 50 (novembre-desembre de 1970 1 gener de 
1971), p. 8-9. 

Juan ROORÍGUE~ et al ,  «Callejón sin salida, con 
mucha subida y sin ascensor*, Can Oriach, núm. 54 (maig 
de 1971), p. 6. A les pagines de Can Onach no es recull el 
momenr cnacte en que s'assoleix l'objectiu d'aquesta llarga 
Iluira, pero a mitjan 1974, davant i'arnenaca de rancament 
del Centre Cultural amb I'excusa de la realització d'un ball 
sense permís, la revista preseata una relació de totes les con- 
secucions de I'entitat i en particular de la nSeccián de Barrio.; 

Al voltant de la pavimentació dels barris del 
cinturó es genera el tercer conflicte que esclata a 
partir de 1970, encara que ja al llarg dels anys an- 
terior~ les associacions de veins havien anat insis- 
tint, com una de les primeres demandes, en la ne- 
cessitat d'asfaltar els carrers per tal d'acabar amb la 
pols, el fang i la brutícia. En el cas de Ca n'Oriac, 
el Ple Municipal aprova al final de 1969 la primera 
fase de la pavimentació. A la primeria de desembre 
de 1970, els afectats reben una comunicació de pa- 
gament immediat de la part corresponent de I'o- 
bra, assignada per I'Ajuntament. Aquest pretén 
que les contribucions dels veins cobreixin el 100% 

en& aquestes hi ha l'arribada de l'aurobús al Tibidabo. Cf. 
«Torre Romeu: una multa y amenaza de cierre para el Centro 
Cultural», Can Oriach, núm. 83 (juny-julio1 de 1974), p. 24- 
25. 

'' Simón SAURA, «LOS autobuses en Sabadell: un nego- 
cio privadon, Can Oriach, núm. 46 (maig de 1970), p. 8-9. 

«Editorial., Can Oriarh, núm. 58 (octubre de 1971), 
p. 5. 

" «Letrillas de ciegos, Can Oriach, núm. 60 (gener de 
1972), p. 16. 

Josep M. BENAUL, p. 15. 
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dels costos de l'obra. Els afectats, amb el suport de sions individuals de I'alcalde de barri Coromines, 
l'AVCO, recorren I'assignació i subratllen que els per tal que els veins acceptin la proposta de 1'Ajun- 
darrers anys I'Ajuntament ha aportat el 30% del tament. Al final de 1973 el conflicte continua 
cost real d'obres similars. Per aixb I'actitud munici- obert i la pavimentació del barri sense portar-se a 
ual des totalmente contraria a Derecho, puesta que es- terme.15 
tabkce una discriminación extraordinaria enhe un 
determinado sector y el resto de la ciudad sector que, 
por otra parte, es de los económicamente más débiles, 
y, por consiguiente, el más necesitado de atención y 
protección de cualquier tipo q~efUere».~~ Davant l'ai- 
rada reacció dels veins, I'Ajuntament comenga a 
retrocedir, i aclareix, entre altres coses, que no pre- 
tén el cobrament immediat de les quantitats assig- 
nades. També promet inversions compensatbries al 
barri (poliesportiu, zones verdes). Tanmateix, es 
manté ferm en la proposta que els veins assumei- 
xin la totalitat del cost, amb la intenció evident 
d'establir un precedent que valgui per a tots els 
barris del cintnró. L'estira-i-arronsa es manté du- 
rant els primers mesos del 1971, fins que per l'a- 
bril, i davant la fermesa de les successives assemble- 
es d'afectats, el govern municipal accepta aportar 
el 30% del c o ~ t . ~ ~  Amb aquesta victoria es tanca el 
primer episodi de la lluita per la pavimentacid, tot 
i que aviat es reproduiran els enfrontaments per la 
mala qualitat de les obres realitzades i, ja cap a 
1973-1974, per la negativa rotunda de l'Ajunta- 
ment a aportar el 30% en noves fases de la pavi- 
mentació. 

Altres barris experimenten ja de bon principi 
aquesta inamobilitat municipal. El 1971, YAjunta- 
ment intenta que els veyns de Torre-romeu paguin 
el 90% de la pavimentació del barri, mentre que 
les entitats veinals proposen l'habitual 70%. A par- 
tir d'aqui comenga un seguit de propostes i contra- 
propostes, que inclouen diverses maniobres i pres- 

" ~Pavimentación del primer sector de Can Oriach*, 
Can Oriach, núm. 50 (novembre-desembre de 1970 1 gener 
de 1971), p. 6-7. 

"Juan QUESAUA Uosep M. Brunetl, «La interesada ma- 
nera de proceder del Ayuntamiento o la pavimentación del 
primer sector de Can Oriachn, Can Onach, núm. 51 (febrer 
de 1971), p. 12-14. «Can Oriach. La pavimenración aún en 
proyecto,,, Can Oriach, núm. 52 (mar$ de 1971), p. 11. 
.Asamblea General de Vecinos de Can Oriachn, Can Oriach, 
núm. 53 (abril de 1971), p. 5. 

On sí que sembla que són reeixides les ticti- 
ques de I'Ajuntament és a Arraona-els Merinals, 
amb un moviment v e d  amb menys capacitat d'i- 
niciativa. Un opuscle signat per una Comisión de 
Vecinos Pro-pavimentación Calles del Grupo de Vi- 
viendas Arrahona informa de la constitució d'a- 
questa mateixa Comisión, el gener de 1972, per tal 
d'obtenir la <<salvación del presupuesto programado 
para el a60 1767>,, sobre les condicions del qual 
«no hubo acuerdo,, en aquell moment. Enlloc no 
s'especifiquen les raons de la manca d'acord, ni les 
condicions proposades per l'Ajuntament. La Co- 
misión devia haver iniciar una recollida de signatu- 
res per acceptar aquell pressupost, i devia haver 
aconseguit, segons afirma, el suport del 80% dels 
veins, amb un 9% en contra i un 1% indiferent. 
En una cordial reunió amb I'Ajuntament, el 27 del 
mateix mes, es comenga a parlar de la concreció de 
i'acord. L'opuscle inclou també una fotografia i 
unes declaracions de Francisco Valldeperas, tinent 
d'alcdde &Obres Públiques, que ofereix als vehs 
la possibilitat d'acceptar la proposta quan encara hi 
són a temps.'" 

En comparació amb la lluita dels barris de 
l'OSH, el llarg enfrontament dels barris amb 1'A- 
juntament pel repartiment dels costos de la pavi- 
mentació tindrd uns resultats més desiguals. Tan- 
mateix, la mateixa durada del conflicte i i'actitud 
immobilista de Burrull, junt amb el greuge com- 
paratiu en relació al centre de la ciutat -i, és clar, el 
fet d'afectar directament l'economia dels veins-, 

" María LÓPBZ [Remei Bona], «Torre Romeu 2 - 
Asamblea de Barrio. Los vecinos definen su postura ante la 
pavimentación., Can Oriach, núm. 58 (octubre de 1971), p. 
15. Dionisio, <El alcalde de Torre Romeu y su manía del as- 
falto al mayor precio», Can Oriach, núm. 66 (juliol-agosr de 
1972), p. 7-8. 

" Pavimentación. Grupo de V f v i e n h  Arrahona, Saba- 
dell: Comisiún de Vecinos Pro-pavimentación Calles del 
Grupo de Viviendas Arrahona, 1972. 



faran que aquest afer esdevingui un factor de con- 
siderable importancia en la sensibilirzació i mobi- 
linació dels habitants dels barris i en el desprestigi 
del consistori franquista. 

Més enlli dels tres conflictes a quk hem fet 
referencia, la nova dinimica del moviment veinal 
s'expressa també en un seguit d'iniciatives i ac- 
cions als barris i també, progressivament, en I'im- 
bit de rota la ciutat. Sorgeixen noves associacions, 
com la ja esmentada d'Espronceda i la del Pla de 
Can Puiggener -aquesta darrera amb uns 100 
socis en el moment de la seva fundació-?' mentre 
que d'altres, com I 'AWC, van adoptant un perfil 
més actiu i reivindicatiu, alhora que manifesten la 
pkrdua &esperances en cap possible solució que 
vingui de 1 'Aj~ntament .~~ Les associacions de 
veins aprofundeixen la seva intervenció conjunta 
en els terrenys de la sanitat i I'ensenyament. Pel 
que fa a la coordinació, al llarg de 1970 i fins a 
principis de 1971 trobem informacions que indi- 
quen la celebració de diverses reunions entre els 
representants d'una desena d'entitats veinals, que 
en alguna ocasió acudeixen conjuntament a reu- 
nir-se amb Burrull per plantejar-li les seves de- 
m a n d e ~ . ~ ~  

Una de les manifestacions principals de la nova 
dinimica en els diversos barris és I'extensió del mo- 
viment assembleari. A les mobilitzacions que hem 
examinar fins aquí les assemblees juguen un paper 
cabdal, i el 1972 aquestes formes de parricipació 
d'un col.lectiu relativament ampli d'habitants dels 
barris es produeixen a molts indrets. Ho recull un 
article &Alvaro García, president del Centre Cultu- 
ral de Torre-romeu, que destaca particularment les 
celebrades a Es~ronceda, el Poblenou, Ca n'Oriac i 

" «Ecos del barrio - Entrevista con la Asociación de Ve- 
cinos del Llano de Can Puigjaner~, Can Onach, núm. 63 
(abril de 1972), p. 4. 

'' En una carta a Burrull publicada a Can Oriach, el pre- 
siden~ d'aquesta entitat, Ramon Gnrrera, li recorda totes les 
mancances &higiene i urbanització que presenta el barri i es 
queixa que aquestes demandes «en variar ocarioner han rido 
prerentadar al Ayuntamiento, del que re han recibido Lz mayoría 
de lar vecer, esperanzar de rolucidn que con el tiempo vamor per- 
diendo~, a *Cartas al Director. Concordia», Can Oriach, núm. 

Torre-romeu, perb recorda també que n'hi ha hagut 
«en otros barrios: Merinales, CtjGentes, Concordia, 
Sant Pau, el Llano, etc.., i afegeix: 

«Las asambleas, de vital importancia en la reso- 
lución de los problemas que afectan a los vecinos, se 
han caracterizado por dos puntos a tener en cuenta: 

14) Los componentes de ias Juntas, +legidaspre- 
viamente por todos los vecinos- han querido darpri- 
macia absoluta a l  factor educativo que se desprende 
de toda asamblea, convocando y haciendo participar 
en forma democrática y activa a todos los vecinos. 

20) Por parte de los vecinos, y de una forma ge- 
neral, han dado muestras de una madurez de opinión 
y decisión, que en forma alguna podia esperarse hace 
algún tiempo. 

Estos dos hechos signifirativos, nos hacen pensar 
en lo interesante de realizar mencionadas asam- 
bleas con un pel-fPcto controlpor parte de las agrupa- 
ciones de vecinos y, en las que cada cual, se sienta 
parte integrante de la lucha por mejorar las condicio- 
nes de existencia de su barrio.» 

Certament el to a mig cami entre paternal i 
avantguardista, o les referkncies al ryerfecto 
controh, poden xocar, perb donen una imatge pre- 
cisa d'un moment concret de I'esforc dels sectors 
organitzats per trencar I'apatia i incorporar franges 
implies de la població dels barris al moviment, 
condició fonamental perque aquest esdevingui par- 
ticipatiu, representatiu i democritic. El 1972 
marca una fita rellevant en aquest procés, encara 
que, com adverteix Avaro, ofalta mucho por reco- 
rrer» i «para que los vecinos se responsabilicen en la 
tarea común». Pero, en tot cas, ((es un hecho evidente 

50 (novembre-desembre de 1970 / gener de 19711, p. 4 i 14. 
Apareixen referencies a les associacions i centres d'Ar- 

raona-els Merinals, les Termes, Espronccda, Goya, Ca n'O- 
riac, el Poblenou, la Concordia, Cifuentcs, Can Puiggener i 
Torre-romeu: «Revisión del cintur6n suburbial de Sabadell*, 
Can Oriach, núm. 49 (setembre-octubre de 1970), p. 12-17. 
<<Noticia de las Asociaciones de Vecinos de los Barrios>>, Can 
Oriach, núm. 50 (novernbre-desembre de 1970 / gener 
1971), p. 12-13. «Noticia de las Asociaciones de Vecinos de 
los Barrios., Can Oriach, núm. 51 (febrer de 1971), p. 21. 
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F«T«GKAI:IA 3. Vi.ritfl de l;ilr.flldc 81,rr1~1 i film membres del conristori a la inaugnracid dP[ menjador de Iéscoh Rius i Zulct. 1 0  d e  
dcscmbre de 1973. Autor Pcre Farran (AHS). 

el que, cuando los problemas que afectan de manera 
directa a los vecinos han podido tratarse en h s  asam- 
bieas, éstas se han mostrado como órganos vivos del 
pueblo en lar que el interés común ha prevalecido 
siempre sobre el particular,)."" 

Tampoc a les autoritats se'ls escapa el paper i 
les potencialitats de les assemblees dels barris. Ja a 
principis de 1972, Can Oriach denuncia els obsta- 

cles amb que, sota forma de trimits legals obliga- 
toris, topa la celebració d'aquests acres."' D'altra 
banda, paral.lelament a la nava dinimica del movi- 
ment, es produeixen alguns episodis repressius, so- 
vint adrecats als secrors juvenils. Així, són tancats 
els centres juvenils d'Espronceda, de Cifuentes i de 
les Termes."" Un episodi més greu és l'assalr policial 
i clausura del Centre Cultural del Poblenou, el 29 
de setembre de 1972, amb la detenció de 16 

" ALVARO, .Asambleas de barrios. Promoción colecti- núm. 52 (mar$ de 1971), p. 8-9. EQUIPO VOLANTE, nA galo- 
van. Can Oriach, núm. 67 (setembre de 1972), p. 5. par, a galopar ... n i .Hasta enterrarlos en el mar. El Centro Ju- 

"' Maria LÓPEZ [Remei Bona], .Cuando el embudo no venil de Cifuenres también fue cerrado*, Can Oriach, núm. 
es sólo una ley., Can Orlach. núm. 60 (gener de 1972), p. 5. 53 (abril de 1971), p. 12-13. .Torre Romeu: una multa y 

"' Maria L ó ~ a z  [Remei Bona], -El joven Director del amenaza de cierre para el Centro Culrural», Can Oriach, 
Colegio Espronceda. cierra el Cenrro Juvenil., Can Oriach, núm. 83 (juny-julio1 de 1974). p. 24-25. 
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persones, assalt que es repetira I'any següent.b3 Una 
darrera mostra de la creixent incomoditat que el 
moviment dels barris provoca en el poders polítics i 
socials la tenim en la supressió de les assistents so- 
cias de Caritas. Ja feia anys que hi havia pressions 
de sectors de Mjuntament, el Gremi de Fabricants i 
altres entitats patronals per eliminar el servei, en 
part sostingut econbmicament per algunes d'aques- 
tes institucions, i que havia anat experimentant un 
procés en el qual «se habia ido puliendo de paterna- 
lismo, de beneficencia y de 'histencia" social, para ir 
adquiriendo una conciencia objetiva del único trabajo 
que en las actuales circunstancias es posible hacer», i 
havia esdevingut «un sujeto crítico, activo, con ciertos 
conocimientos y con la firme voluntad de no ser utili- 
zadou. Ja hem al.ludit al paper fonamental d'aques- 
tes professionals en I'impuls del moviment veinal, 
que és un reflex del procés indicat. Des de 1968 i 
sobretot des de 1970, s'havien succeit els intents 
&«una parte del ckro combativo de la ciudadn per tal 
d'aconseguir noves fonts de finangament, mit- 
jancant una implicació més gran de I'Ajuntament i 
d'altres entitats com la Caixa &Estalvis. Pero aques- 
tes gestions no tenen kxit i el julio1 del 1972 el ser- 
vei és eliminat. Andreu Castells considera aquests 
fets com una mostra més de «la$ delpaternalisme,> 
a Sabadell, un procés de dissolució de les pautes tra- 
dicional~ de la relació i el conflicte de classes a la 
ciutat, que Balfour analitza de forma més general. 
L'editorial que Can Oriach dedica al tema també ho 
expresa de forma inequívoca: «prescindiendo de 
cualquier forma democrática, siendo inexistentes los 
h a s  que le unen con la mayoría de los ciudadanos, el 
Ayuntamiento ha dejado pasar (o los ha eliminado de- 
liberdmente), unos intermediarios que, aun con evi- 
dentes limitaciones, evitaban que el Munic+io y los 
barvios consumaran su definitiva ruptura».b4 

Efectivament, durant aquests anys s'aprofun- 
deix el deteriorament de les relacions amb el con- 

$$ Andreu Castells situa aquestes accions en el context 
de la persecució de la Joventut Comunista, constitutda a la 
ciutat uns anys abans i en procés d'expansió. A. CASTELLS, p. 
29.6-29.7. 

" <«Editorial» i «Informe sobre el servicio de Asistentes 
Sociales de barriou, Can Oriach, núm. 65 (juny de 1972), p. 
5 i 8-9. Andreu CASTELLS, p. 29.3. Sebastian BALFOUR, 

sistori. Es denuncia la seva inacció en la resolució 
dels problemes dels barris, la seva connivencia amb 
els interessos d'una minoria empresarial en temes 
com la urbanització dels barris i el transport públic 
i la seva opacitat respecte a aquestes qüestions. El 
conflicte de la pavimentació fa paks el tracte dis- 
criminatori respecte al cinturó suburbial. Tots 
aquests fets, junt amb el creixent autoritarisme 
municipal i els impediments a I'activitat del movi- 
ment, posen a I'ordre del dia I'exigkncia de partici- 
pació, representativitat i democracia en I'imbit 
local. Els alcaldes de barri, que són la presencia 
més immediata del poder municipal als barris i so- 
vint no fan sinó obstaculitzar I'acció del moviment 
veinal, són figures especialment qüestionades, ja 
que ia seva elesció ,(se hace a dedo, es decir, lo nom- 
bra el Ayuntamiento de nuestra ciudad -que por lo 
visto no ha oído hablar de demonacia-; kígicamente 
lo que determina a éste a atribuir el mandato a un 
vecino concreto suele con frecuencia diferir de las cua- 
lidades que nosotros deseamos tenga el que nos ha de 
representar en la burocracia estableciah, unes quali- 
tats que es resumeixen en «representatividad>), «au- 
tonomía~ i que «viva losproblemm del ~ e l t i a t . ~ ~  

Sembla evident, d'altra banda, que en aquest 
període es produeix un increment substancial de la 
participació veinal, ja que accions com la vaga de 
pagaments a Espronceda, la recollida de signatures 
pera peticions i acres notarials, la negativa a abonar 
les contribucions de la pavimentació, les mateixes 
assemblees o manifestacions espontanies com la 
que es produeix el 1970 a Ca n'Oriac amb motiu 
de la mort d'un nen ofegat en una bassa a la Plana 
del Pintor,66 requereixen la implicació d'un nombre 
de veins substancialment superior al d'kpoques an- 
terior~. També apunta en aquest sentit el sorgiment 
de noves associacions, alguna de les quals, com és el 
cas d'Espronceda, amb un alt nivel1 d'afiliació. No 
tenim dades del nombre de socis d'altres entitats en 

~Conflicte social i mobilització política en el darrer franquis- 
me, 1960-1976n dins Josep M. BENAUL, &al,, p. 307-326. 

" DIONISIO, .Los Alcaldes de Barrio y su representativi- 
dad», Can Oriach, núm. 60 (gener de 1972), p. 8. 

Simón SAUW., ~Sabadell: dkficit urbanístico*, Can 
Oriach, núm. 48 (agost de 1970), p. 4. 
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aquest període, tret del Centre Cultural de Torre- exercici democritic i participatiu, alhora que refor- 
romeu, que experimenta un notable augment, de cen el caracter representatiu de les organitzacions 
89 socis el 1971 a 225 el 1972." d'aquest moviment. Altres manifestacions d'aques- 

La participació de les dones continua avancant 
lentament. El 1971 entren per primer cop dues 
dones a la Junta de I'AVCO, i una s'incorpora a la 
d'Espronceda el 1972. A Torre-romeu, el 1970, de 
les cinc persones elegides a la Junta parcialment re- 
novada el 1970, una és una dona.68 També en 
aquest període es comencen a produir accions pro- 
tagonitzades per dones, com és el cas de la «inme- 
diata y enévgca acción de kzs a m a  de ccasau d'un bloc 
d'Espronceda, que impedeix que un funcionari sin- 
dical es faci un garatge a base de foradar 
una paret mestra de I'edifici." Pel que fa al jovent, 
els episodis repressius ressenyats semblen apuntar 
que es tracta d'un dels sectors més implicats en la 
mobilització dels barris. Finalment, es va desenvo- 
lupant, encara que de forma incipient, I'alianca 
amb sectors professionals que col.laboren en la rea- 
lització d'estudis tkcnics i analisis i propostes urba- 
nístiques. 

Les pressions dels habitants dels barris s'exer- 
ceixen en aquest període mitjancant un ventall 
rnés ampli d'accions que en I'etapa anterior, que 
sovint se circumscrivia a la petició, amb els efectes 
frustrants que hem vist. Ara comencen a adoptar- 
se mesures de més forca, com la vaga de pagaments 
a I'OSH o la negativa a pagar les contribucions 
per a la pavimentació. En lluites com aquestes, fins 
i tot la utilització dels canals institucionals és més 
agosarada (recursos legals, actes notarials). Una 
altra forma cabdal d'acció que ja hem destacat, les 
assemblees, constitueixen la clau de la dimensió del 
moviment veinal com a expressió d'un creixent 

" centro Cultural Torre Romeu (mar$ de 1975), p. 4. 
" <<Asamblea General de Vecinos de Can Oriachn, Can 

Oriach, núm. 53 (abril de 1971), p. 5. RUEJ, uAsociacidn de 
Wcinor do1 Polígono Erpronceohx (expedient núm. 1443). In- 
formació de Torre-romeu: «Asamblea General de Socios*. 
Boletin Exrraordinario dedicado a lar Asambleas do1 Barrio 
(1970), p. 2. 

María LÓPBL [Remei Bona], «1.200 familias sin con- 
trato de vivienda, o: el caso del polígono Esproncedan, Can 
Oriach, núm. 50 (novembre-desembre de 1970 1 gener de 
1971), p. 15-17. 

ta dimensió -encara que no tenim dades precises 
del grau d'extensió- són els canals de representació 
de que es doten els veins: els delegats d'escala a Es- 
pronceda i la Concordia i els delegats de carrer per 
continuar la pavimentació a Ca n'Oria~.~' La repre- 
sentativitat del moviment organitzat comenca 
igualment a ser reconeguda, per bé que amb extre- 
mes retickncies i limitacions, per part de les autori- 
tats, amb la participació de les associacions en di- 
versos otgans relacionats amb la sanitat, la vellesa i 
I'ensenyament, terrenys en els quals el moviment 
ha de continuar exigint, tanmateix, una capacitat 
real d'influir en les decisions." Sera permanent el 
pols per aconseguir veritahles mecanismes de con- 
trol efectiu del veinat i les seves entitats sobre les re- 
aiitzacions urbanístiques, com comenca a palesar-se 
amb la lluita pel reconeixement dels representants 
veinals i de les comissions de vigilancia a Espronce- 
da i també en els intents de la Junta de Delegats 
per controlar la pavimentació de Ca n'Oriac. Un 
darrer aspecte de la dimensió del moviment com a 
exercici democritic són les seves consecucions: la 
victoria dels veins en la primera fase de la pavimen- 
tació de Ca n'Oriac, les primeres propostes de re- 
baixa de quotes per part de I'OSH, I'arribada de 
I'autobús al Tibidabo o els avencos, tot i que limi- 
tats, en la prevenció mkdica escolar i en la dotació 
de places escolars, són mostres de la incidencia que 
les pressions veinals comencen a tenir en I'espai 
urbi i en les actuacions oficials que I'afecten. 

L'experikncia dels límits del tipus d'acció de- 
senvolupada en kpoques anteriors i de la nova 

'O Del cas d'Espronceda ja n'hem fet esment. Sobre els 
delegars d'escala a la Concordia: .Agrupación de Vecinos 
Concordia - Sector Borguñó. Informen, Can Oriach, núm. 
46 (maig de 1970), p. 6; quant als de Ca n20riac: Sección de 
Información. <Asamblea General de Vecinos de Can 
Oriachn, Can Oriach, núm. 60 (gener de 1972), p. 4; - 

" «Noticia de las Asociaciones de Vecinos de--los Ba- 
rrios», Can Oriach, núm. 50 (novembre-desembre de 1970 1 
gener de 1971). «Constitución del Centro de Medicina Pre- 
ventiva Escolar», Can Oriach, núm. 55, (juny de 1971), p. 5. 
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d inh ica  que es va produint en aquests anys fa que 
s'aprofundeixi la reflexió del moviment velnal 
sobre la seva propia funció, tot donant continuitat 
a un debat que ja hem esmentat anteriorment. En 
una assemblea del final de 1972, el president de 
I'AVCO, Juan Martínez, exposa nque la Agrupación 
no está para resolver losproblemas, como muchas per- 
sonas piensan, sino para canalizary unir los es@erm 
de todos los que sintiendose responsables desean cola- 
borar para solucionar los problemas del barrio*." La 
tasca assistencial de les associacions no desapareix, 
pero sí que es va posant I'accent en la prioritat 
&un altre tipus d'acció. Un altre text publicat a 
Can Oriach a mitjan 1971 -el títol del qual en- 
capcala el present article- resumeix bona part de 
I'aprenentatge dut a terme en aquests anys. Si 
abans, diu, I'Ajuntament es limitava a negar les pe- 
ticions dels barris al.legant la manca de diners, ara 
la resposta «ha ido cambiando por el "HACEDLO VO- 
SOTROS MISMOS'; ''PONEROS DE ACUERDO Y HACERLO 

POR WESTRA CUENTA ... QUE LUEGO, SI QUEREIS, YA 
LO IREMOSA INAUGURAII';). Per a I'autora, pero, nno 
se trata de que los vecinos, quitando horas de su tra- 
bajo o de su descanso, se dediquen a hacer unos traba- 
jos y contraer una responsabilidad por los que el 
Ayuntamiento cobra y time Lz obligacidn de realizar. 
No se trata de que, para ahormr humillaciones, tiem- 
po y a veces incluso mucho dinero, los vecinos aban- 
donen sus derechos y se dediquen al pluriempleo ha- 
ciendo las veces de Ayuntamiento». Calternativa és 
clara: «Compañeros: las Agrupaciones de Vecinos no 
están para sustituir al Ayuntamiento en estos menes- 
teres, aunque estamos seguros de que lo hacen mucho 
mejor. Las Agrupaciones de Vécinos son para ayudar 
a todos los vecinos a exigir sus derechos a quien sea 
-en este caso el Ayuntamiento-, y hacerlos cumplir. 
Son para llmar a cabo un control y una vigiancia, 
una vez se están cumpliendo estos derechos. Son para 
reivindicar lo que justamente nos pertenece y denun- 
ciar a quien pretenda engañamos, valiéndose de 
nuestra falta de información, de nuestra división y 
de nuestra ignorancia».73 Les associacions de veins, 
doncs, han de ser fonamentalment eina de repre- 

sentació: participació i lluita dels habitants dels 
barris. Es un paper que han cornencat a jugar en 
aquesta etapa i que es desplegara amb més forga els 
anys següents. 
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