
EL, MOVIMENT VEINAL A SABADELL DURANT EL 
TARDOFRANQUISME, 1966-1 976: 
((TODOS LOS BARRIOS UNIDOS PARA CONSEGUIR 
SUS DERECHOS)) (i 11) 

 DESPERTAR!» EXTENSIÓ 1 RELATIVA 

MASSIPICACIÓ (1971-1974) 

L'editoriai del primer número de Can Oriach 
de 1974 porta com a titol un significatiu «qDeper- 
tar!),, i comenca aixi: «Por ser elprimer mes de un año 
que se preveia oscuro y gris, la vida iacal ciudadana no 
ha estud~ del tado mal. Q u i d  estemos viviendu uno 
de aquellos periodos que proyectan luz sobre elfuncio- 
namiento de personas, entidades, grupos, ches  socta- 
les ... en fin, sobre dónde estamos, qué hacemos, qué 
pensamos y en definitiva quiénes somos y con quiénes 
contamos. Quizás parezca un  poco fiera de lugar este 
prólogo casi de ejercicios espiritualer de los años cin- 
cuenta, ahora ya casi en el baúl de los recuerdos. Pero es 
que aqui parece que estemos despertando de un lai.go y 
forzoso sueño». L'editorialista justifica el seu optimis- 
me perla sentencia de Magistratura del Trebail favo- 
rable als educadors de la Residencia Albada.' La re- 
solució judicial, s'afirma, «ha pemitido comprobar 
que si bien hay quien mandd y quien no le queda más 
remedio que obedecer, estos últimos pueden empezar a 

hacer valer sus intereses y moshar sus opiniones),. El 
cas, a més, «nos ha revehdu elpapeL de contención y de 
represión que h instituciones municipales vienen prac- 
ticando como poliiica habitual. El sueño tiene que ter- 
minal: Kvimos evz una sociedad cambiante, rica en 
iniciativa, llena de opiniones plurales y diversa, que 
husta el momento vienen siendo encorsetddas». Des- 
prés de recordar que també eevr otros p~ive/es, ámbitos 
e instituciones está aforando la presencia de opiniones 
renovadoras a fin de permitir una expresión libre -más 
libre- de rlw potencialidtdes de nuestra ciudad,), afir- 
ma: «Subadel1 está cambiando. A la preocupación por 
los problemas urbanisticos que han monopolizado la 
atención y preocupación de muchos sabadellenses se van 
añadiendo otra preocupaciones como la construcción y 
práchca de nuevos sistemas educativos, la brísqueda de 
una vida dpmocrática, la expresión de una mayor ca- 
pacidad cultural. Aunque parezca paradújico, quizús 
este nuevo pensamiento sobre nuestra vi& y nuestras 
cosas pueda permitir de una vez tener la sepridad de 
que también nuestra vivienda y nuestro urbanismo 

' Una insritució que s'ocupava de nens i nenes en sirua- Junta presidida per I'alcalde, després d'un conAicre sobre 
cions familiars i socials especialmenr prohlemitiques. Els orienracions pedagbgiques. L'afer va tenir un considerable 
educadors havien estar acomiadats a fiiials de 1973 per la ressii ciutadi. 



puede ser resuelto». Aixb introdueix els parkrafs que 
I'editorial dedica a I'afer Gran Via, que ja es troba 
en conflicte obert, i «constituye un atentado contra 
este nuevo Sabadell que quiere depertar de un profin- 
do sueiib, forzoso, y que está descubriendo quepara no 
dormirse de nuevo hacen falta medios materiales que 
den la oportuniakd de tener lugares de &te y deci- 
sión sobre los problemas de todosu. El text torna, per 
acabar, a la qüestió de la Residencia Albada, que és 
una part del cpam'monio de todos,), i conclou que el 
conjunt d'aquest patrimoni urba <,debe ser aúminis- 
~ d d o  de acuerdo con el signo de los tiempos, la aten- 
ción de los intereses de todos los sabadellenses y de un 
modo aáecuaáo a sus necesidades m~hperentoriam.~ 

El to de textos com aquest por permetre'ns un 
apropament al pols d'uns anys en que els canvis 
comencen a accelerar-se de forma manifesta. La 

articulada, es coordina la lluita dels diversos harris 
implicats -encara que es mantenen ritmes i formes 
d'acció diferents-, hi ha avensos organitzatius (es- 
pecialment les assemblees, la dinamica de les quals 
s'intensifica) i formes d'exercici efectiu de de- 
mocracia (novament les assemblees); les organitza- 
c ion~ veinals comencen a ser reconegudes, no sense 
dificultars, com a interlocutors valids i representa- 
tius, alhora que es desplega tot un venta11 de for- 
mes de lluita: continuen les gestions legals, perb 
també hi ha accions que es troben, si més no, al 
marge de la legalitat, especialment la vaga de paga- 
ments -que a més és reconeguda com la més efec- 
tiva-, i rambé n'hi ha de decididament il.legals, 
com la detenció dels intents de desnonament mit- 
jangant assemblees que els impedeixen. Hi ha, fi- 
nalmerrt, victbries reals. 

dictadura esta entrant ja en la crisi final, en un 
context d'extensió de les lluites obreres, ciutadanes 
i nacionals arreu de I'Estat, i encara més després de 
I'acció d'ETA que acaba amb la vida de Carrero 
Blanco el desembre de 1973. A Sabadell i la zona 
circumdant, els conflictes laborals i les vagues es 
multipliquen, i el procés de mobilització és objecte 
de seguiment a diversos números de Can Oriach. 
Als barris, sorgeixen organitzacions ve~nals en 
zones on no n'hi havia i creix la participació i la 
mobilirzació; es posen en relació més estreta els di- 
versos problemes de la ciutat i es consolida la coor- 
dinació de les associacions; també s'aguditza el 
qüestionament del paper de I'Ajuntament, alhora 
que es comencen a plantejar reivindicacions de- 
mocratiques d'abast més general i s'inicien expe- 
rikncies de convergencia amb el moviment obrer. 

El conflicte iniciar el 1970 a Espronceda s'a- 

Un dels fets més rellevants del conflicte &S la 
plena incorporació a la lluita del polígon Arraona. Ja 
a I'etapa anterior, l'associació del barri havia co- 
mencat una tasca d'agitació, arnb la denúncia de les 
males condicions dels habiratges i la dihsió de I'e- 
xemple de les lluites contra I'OSH que es desenvo- 
lupaven en altres indrets, i el 1971 i el 1972 s'hi ha- 
vien celebrar assemblees. Sera, perb, el 1973 quan el 
barri entrara plenament en la dinimica dels altres 
polígons sindicals. L'Associació de Veins d'Arraona- 
Merinals presenta unes característiques peculiars, ja 
que en el seu si hi coincideixen persones clararncnr 
vinculades al rkgim amb d'altres Iligades a organitza- 
cions i plantejaments d'oposició. Encara que els uns 
i els altres participen en I'inici de la lluita contra 
I'OSH, els primers desapareixerau progressivament 
del protagonisme en el moviment. El gener de 1973 
se celebra una aisemhlea, els assistents a la qual ,,su- 

guditza i s'estén a I'altre polígon de I'0bra Sindical peran las 500personm, i en que «intervienen vanos 
del Hogar (OSH) que hi ha a Sabadell: Arraona, socios a la vez solicitando que se retengan Lw rentas de 
als Merinals. Al conjunr de I'irea metropolitana, la la viviendas hasta que la Obra Sindical del Hogar 
mobilització contra 1'OSH adquireix un grau de ejcnie toda Lw reparaciones». El 25 de febrer del 
desenvolupament notable entre 1972 i 1973: s'es- mateix any, una nova assemblea, els assistents de la 
rableix una plataforma reivindicativa completa i qual *ascienden a 750s, aprova la retenció.? 

5«Editoriai. Despertar!» Can Oriach (Sabadell), núm. RUEJ). Asociación de Vecinos Arrailona-Merinales (expe- 
80 (gener de 19741, p. 4-5. dienr núm. 255); Boletin Infirmativo de h distintas mmas de 

Registre Únic d'Enrirats Jurídiqiies del Depanament la Asociación de Vrcinor «Arrahona-Merinah (Centro Cultu- 
dc Justicia de la Generaiitat de Catalunya (d'ara endavant, ral-ClubdeAjedred (Sabadell), (setcrnbre de 1973). 



EL. MOVLMtNi VFINAL A SABADELL DURANT tL?ARDOFR4llQüISME. 1966-1976 (i  11) 

Mentrestant, la lluita conjunta deis barris de 
I'OSH s'eixampla i es consolida, alhora que acon- 
segueix les primeres victbries, com el compromís 
de fer diverses reparacions i, en el cas d'Espronce- 
da, la rebaixa a la meitat del preu exigit. Tanma- 
teix, aixb no satisfa ni de bon tros les exigencies 
dels veins, que continuen demanant, després que 
es reparessin els defectes dels pisos, els seus con- 
tractes d'accés a la propietat a un preu just, la po- 
sada en mama dels ascensors i també locals sociais i 
dotacions escolars suficients. Mentrestant, plante- 
gen continuar la vaga de pagament~.~ A més d'a- 
questa mesura, amb tots els tramirs legals que 
comporta, hi ha també episodis de «detención de los 
intentos de deshaucio con Asambleas),. Alhora, es 
produeix la <<aceptación por parte del Sindicato y 
otras instituciones, de comisiones de vecinos para su- 
pervisar los arreglos de los desperfectos», tot i que la 
posada en practica d'aquesta acceptació sera una 
font de conflicte constant.' 

Pel que fa concretament a Espronceda, al 
llarg de 1973 assoleix noves consecucions. F,l mes 
de desembre, el barri obté de I'Insrituto Nacional de 
la Vivienda 86 milions de pessetes per a la ur- 
banització del poligon i reparacions generals al 
grup. Pel gener de 1974, un full de I'associació de 
veins n'informa, en fa un balan$ victoriós i crida a 
mantenir-se alerta, amb la constitució d'una 
(izinrd de vigilancia,> oberta a tothom, espe- 
cialment a qui entengui de temes de construcció, 
a més de recordar la necessitat de continuar la 
Iluira." 

Si la mobilir~ació dels barris de I'OSH indica 
un avenc en la maduració del moviment veinal sa- 
badellenc, no hi ha dubte que la lluita contra el 
projecte de la Gran Via i les contribucions espe- 
cials que I'Ajuntament vol imposar per dur-la a 
terme sera una altra fita cabdal en aquest procés. 
En la mesura que es cracta d'nn projecte que afecta 
el conjunt de la ciutat, aqucst afer coiistituirA un 
catalitzador per a I'ampliació de la lluita dels barris 

a escala de tot Sabadell i la coordinació més sblida 
de les associacions de veins, i també accelerara la 
formulació d'alternatives urbanistiques globals per 
parr del moviment, amb una ripida evolució de 
I'estricte rebuig del pagament de les contribucions 
a i'oposició al conjunt del projecte. Al voltant d'a- 
questes propostes alternatives s'articularh una 
alianga molt més sblida del moviment veinal amb 
sectors professionals. El desenvolupament del con- 
Aicte sera també un factor de primer ordre en el 
desprestigi de I'Ajuntament franquista, a causa de 
la seva actitud autoritaria i tancada en banda a 
qualsevol diilcg amb el moviment. D'alrra banda, 
tot i tractar-se d'una lluita que abraca rota la ciu- 
tat, també significara un procés de mobilització 
per a la base, especialment als barris més directa- 
ment afectats, on es desenvolupari una Porta dini- 
mica assemblearia, es revitaliaaran entitats vei'nals 
poc actives i se'n fundaran de noves. Finalment, en 
el procés es desplegaran formes de lluita ben diver- 
ses, que inclouran una utilització a fans de la lega- 
litar i també formes de resistencia que es troberi als 
limits de l'esmentada legalitar, com ara la mateixa 
negativa a pagar les contribucions. 

El origens de l'afer Gran Via es remunten a 
I'etapa anterior, quan I'Ajuntament inicia els pre- 
paratius per a la cobertura de la via ferria de 
RENFE que travessa i divideix la ciutat de nord a 
sud. Tot i les primeres declaracions de Burrull en 
el sentit que ,,no sepretende crear allí una autopista, 
puesto que esto equivaIdría a sustituir dogal de hiervo 
por dogal de cemento,,, el projecte aprovat pel I'le 
Municipal el maig de 1972 és el d'iina via ripida. 
Aixb suscita les critiques d'entitats com la Funda- 
ció Bosch i Cardellach, que expressa serioses re- 
ricencies ((respecto al sacr$cio de otro tipo de mejoras 
urbanas, también importantesy necesarias, en arm al 
r ipo  do7pzinante de ld ci~culación., i no troba plena- 
ment justificada la necessitat del projecre, que a 

<<Crónica de barrios», Can Oriach, núm. 72 (marg de Obra Sindical del Hogar», Can Oriach, núm. 74 (maig de 
19731, p. 20. 19731, p. 2 i 4-5. 

' eEditorial. Chaholismo de altiira» i Sancho fiosé An- «Noticias. Barrios. Es~ronceda*, Can Oriach, núm. 80 .* 

tonio MORENO], iiResumen del informe de los barrios de la (gener de 1974), p. 29. 
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i'autoritat municipal i en I'enfortiment del mateix 
moviment.' 

Pel juliol de 1973, I'Ajuntament aprova les 
bases del repartiment dels costos de les obres i ex- 
posa les llistes en plenes vacances col.lectives. El 
mateix juliol de 1973 es cobreix la linia ferria, i en 
ple mes d'agost se celebra a I'Ajuntarnent la pre- 
ceptiva Assemblca Administrativa de Contribuents 
de la Gran Via, amb I'assistencia de menys de cin- 
quanta persones; a la reunió resulta elegida una 
Junta Adminisrrativa, formada per sis empresaris 
locals. Tanmateix, encara en aquells moments, i en 
part per causa de I'escassa publicitat donada als 
trimits, no es produeix una protesta immediata 
des dels barris. Aquesta arribara al principi de I'any 
següent. 

Pel gener de 1974, I'Ajuntament envia les no- 
tificacions de pagament de les contribucions espe- 
cials de la Gran Via a 9.000 contribuents afectats 
per trobar-se prop de la via (representen una cin- 
quena part del total de contribuents de la ciutat). 
El repartiment distingeix dues zones, segons si les 
cases es troben situades a mcnys de 100 o menys 
de 200 metres de la via (moltes cases queden divi- 
dides per la línia de partició); les més properes han 
de pagar més, i les xfrontalsn -situades directament 
a la Gran Via-, encara bi han d'afegir una quan- 
titat suplementiria. Al diari oficial, Sabadell, apa- 
reixen anuncis qtie ofereixen la compra de finques 
situades a la via del tren, alhora que el mateix 
organ de premsa inicia una forta campanya de Ilo- 
anqa del projecte, que esdevindri en els mcsos se- 
güents un reguitzell d'atacs furibunds contra qual- 
sevol posició discrepant. l. és que aquestes opinions 
es comencen, ara sí, a manifestar. El número de 
Can Oriach de gener de 1974 reprodueix un full 
de les associacions de veins dels barris afectats (Ca 

' Ixs declaracions de Burrull, publicades a Sabadellel22 
de gener de 1972, es [roben recollides a «Los barrios opinan: 
Gran Via o Zona Verden, Can Oriach, núm. 83 (juny-jufiol 
de 19741, p. 18-19; I'informe de la Fundació Bosch i Carde- 
Ilach, a «La Gran Vía: una vía pata rndos o todos para una 
v ía ,  Can Ollach, núm. 81 (febrer-marG de 1974), p. 10-1 1 ;  
a por trabar una cronologia del conflicre fins al 1975 a la re- 
producció d'una exposicid censurada perqut conré caricatures 
de I'alcalde, «Posrcr 'Gran Vía'», Can Oriach, núm. 87 (marF- 

n'Oriac, la Concordia, Gracia, Sant Oleguer i Can 
Puiggener), en que s'informa detalladament del 
tema de les contribucions, de les possibilitats de re- 
córrer i de possibles errors tkcnics en el reparti- 
ment, alhora que es critica el procediment seguir 
-comenqant per la constitució de I'Assemblea de 
Contribuents, la representativitat de la qual és po- 
sada en qüestió- i, en general, la manca de consul- 
ta ciutadana en I'elaboració del projecte. Davant 
d'aquesta situació, la postura de les organitzacions 
vei'nals és la scgüent: «Entendemos que elproyecto de 
la GRAN VIA, es una gran obra, que beneficiará enor- 
memente a toda la ciudad, y yue por lo tanto, debe 
realizarse, y con la máxima celeridad posible. Pero, 
par este mismo motivo, creemos también, que es toda 
la ciudad la que debe colaborar económicamente. La 
concreción exacta de esta colaboración, deberíamos es- 
tablecerla entre todos y teniendo muy en cuenta, los 
intereses de los más aaftados y menosfa~orecidosa.~ 

Crida I'atenció aquesta acceptació inicial del 
projecte urbanístic per part de les associacions de 
veins, un fet que cal interpretar com una mostra 
més del retard per part del moviment a I'hora de 
situar-se cn aquesta qüestió. 'I'anmateix, ja comen- 
ten a sorgir veus que en fan un qüestionament més 
global, corn ara el presidenr de 1'Associació de 
Veins d'Espronceda, José Antonio Moreno, que 
considera que el projecte «es una inversión rentable 
en el sentido que favorece la comunicación entre los 
centros de poder y promociona el transporte privado: 
el automóvil. Es pues una inversidn rentable al sirte- 
ma establecido, pero contradirtoria a los verdaderos 
intereses de la población afectada», i afegeix: <,Creo 
que la Gran Vía es una estructura condiciona& por 
elplan de ordenación urbano, necesaria para los inte- 
reses de la burguesía local. Iimbién responde al in- 
tento de integrar laii calles y los edificios de los barrios, 

abril de 19751, p. 14, 16, 17 i 19; Josep M. DENAUL, <<Aproxi- 
mación al movimiento popular de barrios en Sahadell (1945- 
1975)n, dins Xavier VINADER i Josep M .  BENAUL, sSahadell, 
febrcro de 1976: una semana de huelga general política» [Sa- 
badeli], 1976,,p. 15-17 (AFIS). 

«Hoja ~nformativa de las Agrupaciones de Vecinos de 
Can Oriach, Concordia, Gracia, San Olegario y C.S.  San 
Roque (Can Puigjaner)., Can Oriach, núm. 80 (gener de 
1974). p. 18-19. 
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no sus habitantes, al centro de la ciud?d, para que 
este continde siendo el centro de emanación delpodm 
A un nivel más romántico, de relaciones entre los ciu- 
dadanos, esto deberia ser un paseo, con puestos de 
pipas y tal, pero creo que dentro de la lógica del siste- 
ma es irracionalpedirplam ypaseos~ .~  

En qualsevol cas, el moviment ja es troba en 
marxa. El mateix mes de gener de 1973 s'inicia a 
diversos indrets de la ciutat la recollida de signatu- 
res per impugnar les contribucions especials, i du- 
rant el febrer i el mar$ es duen a terme diverses as- 
semblees als barris afectats. Es presenten a 
I'Ajuntament uns 2.000 recursos de reposició que 
impugnen les quotes individuals assignades i uns 
500 veins també fan passos per impugnar la matei- 
xa imposició de contribucions especials. Mentres- 
tant, l'afer Gran Via comenca a tenir un fort ressb 
a la premsa barcelonina. El mes de maig apareix un 
segon full de les associacions de veins, en aquest 
cas ja no sols signar per les cinc que firmaven el 
primer, sinó per la majoria de les de la ciutat. Les 
associacions informen de les accions dutes a terme 
i manifesten un canvi en el seu posicionament: ja 
no sols rebutgen les contribucions, sinó el projecte 
en conjunt; i comencen a apuntar alternatives: 
constrbcció d'un passeig, zones verdes, millora del 
transport públic i cobertura de les necessitats reals 
dels barsis. A més, insisteixen en la consigna de no 
pagar lis contribucions. Les associacions expliciten 
les raons del seu canvi de posició respecte a la 
d'uns mesos enrere: 

«Esta hoja quiere ser, además, un  paso adelante 
a la anteriormente firmada por laj' Agrupaciones de 
los barios afectados. Yd no nos preocupa solamente la 
forma de pago de esta obra; nos preocupa su mismo 
planteamiento de base. ;Una autopista por el CtntrO 
de la ciudad?; Una via interurbana? Una simple via 
urbana? Sea cual sea su nomenclatura, la realiúad es 
que el actualproyecto está en filnción de unas necesi- 
dades viarias y no de Lu verdaderas necesidades de la 
c iuhá ,  porque éstas tienen que ser la de sus habitan- 
tes. Y la estamos adaptando, no a los ciudadanos que 

viven en ella y sus nece.ridades básicas, sino a unas 
que son accidentales; aunque por una deficiente poli- 
tira urbana hayan llegado a ser importantes. [...] 

Estamos convencidas que el actual problema cir- 
culatorio no tiene su mejor solución en una Gran Vía 
proyectada como una via de acceso rápido, puesifdvo- 
rece el uso del coche utilitario y un aumento de veloci- 
dadpor dentro y a lo largo de toda la ciudad con los 
inconvenientes que esto entraña. Su solución estarja 
en una verdadera planificación del servicio de auto- 
buses urbanos e inter-urbanos, junto con el asfaltado 
de numerosas calles que permanecen intransitables o 
en condiciones deficientes. [...] 

I'or lo expuesto creemos que la Gran Vía, podría 
suplantar uno de los más acuciantes problemas de la 
ciudad: la gran escasez de zonas verdes. ;Por qué no 
hacer una gran avenida, un verdadero paseo donde 
los sabadellenses podamos pasear tranquilamente con 
nuestros hijos?;Por qué no hacer de la Gran Víd una 
zona verde? Está en nuestras manos el ir haciendo de 
Sabadell no sólo una ciudadpara trabajar, sino tam- 
bién una c iuhdpara vivir.>)'" 

Una ciutat no sols per treballar-hi, sinó també 
per viure-hi: amb el «pas endavant>>, el moviment 
en fa en realitatdos: impugna el model urbanístic 
dominant i n'apunta ja un d'alternatiu, amb la 
qual cosa inicia un camí que s'aprofundiri en la fa- 
se de generalització del conflicte urbi, a la qual ens 
referircm a I'apartat següent. Seguint aquesta línia, 
el mes de juuy les associacions de vexns encarre- 
guen un Informe-estudi sobre el trinsit i la Gran 
Via als gabinets tecnics Centre d'Estudis Urbans 
(CEU) i Ingeniería de Tráfico (INTRA). El resul- 
tat és presentat a Burrull el novembre de 1974, 
amb el suport d'altres institucions i entitats ciuta- 
danes i professionals, i amplia i sistematitza les crí- 
tiques al projecte oficial, alhora que planteja una 
proposta alternativa que inclou zoues verdes i 
equipaments. L'estudi conclou amb una crida a les 
autoritats municipals perqiie dialoguin, tot indi- 
cant que <problemas de este tipo, ponen persistente- 
mente en cuestión la actual organización de la gestión 

' «La Gran Vía dc los contribuyenres», Cm Oriarh, " L o s  barrios opinan. Gran Vía o zona verde», Can 
núm. 80 (gener de 1974), p. 16-17. Oriach, núm. 83 (juny-julio1 de 1974), p. 18-19. 
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Municipal, y mU~ShUn la clara necesidad de abrir ca- 
nales de participación democrática, para que el pne- 
blo pueda intervenir directamente en esta gestión>)." 
1:actitud de l'Ajuntament, pero, continua tancada 
i fins i tot es radicalirza, amb nous atacs i amenaces 
a les associacions de veins i a les entitats i persones 
que els donen suport. Aquesta posició contribuira 
decisivament al desprestigi del consistori i a la crei- 
xent politització del moviment. 

Sens dubte una de les mostres més clares de 
I'enriquiment de la vida del moviment veinal als 
barris és el sorgiment de noves associacions. Resul- 
ta significatiu I'article, aparegut en un número de 
Can Oriach d'aquesta epoca, que dóna les infor- 
macions basiques per a constituir-ne.12 El conflicte 
de la Gran Via és un dcls factors que accelera el 
procés en alguns barris: Benaul indica que contri- 
bueix a revitalitzar entitats poc actives, com el 
Centre Social Sant Roe a Can Puiggener, i també 
proporciona un caliu favorable a les que s'estan 
creant, aigunes de les quals, com la de Sant Ole- 
guer-Sol i Padrís, apareixen amb una vinculació 
molt directa amb aquel1 ~onflicte. '~ Aquesta darre- 
ra entitat indica que «al no haber incidido por el 
momento el afán de especulación de las inmobiliarias 
para con los terrenos del barrio y teniendo en cuenta 
l a  caracteristicas del mismo nos da, en su conjunto, 
una densidzd de población de las más bajas de Saba- 
delb), fet que afavoreix la qualitat de vida al barri, 
tot i que ,<los de!cits con que el mismo cuenta son de 
 importancia^^. Per tractar de resoldre'ls i opotenciar 
las posibilidades del barrio, que sin duda las posee, 
antes de que la especulación del suelo y su escasa pla- 
nt$cación lo convirtieran en un cementerio viviente», 
es constitueix I'Associació, que, a més de centrar 
en la Gran Via els seus primers esforqos, es planteja 
el problema del clavegueram i I'asfaltatge i obté de 
I'Ajuntament la promesa de resoldre'ls abaris de la 
Setmana Santa de 1975. Aitres demandes són el 

" <<Gran Vía. Cuando una oportunidad se desaprovecha., 
Can Okch, núm. 85 (octubre-desembre de 1974), p. 5-7. 

" Josep SERRA. «Asociaciones de Vecinos. Datos para su 
formación», Can Oriach, núm. 79 (octubre-desembre 1973), 
p. 10-11. 

" Josep M. BENAUL, p. 18-19. 
'* Un succriptor. «Nace una Asociacibn en Sant Ole- 

sanejament del barranc del riu Ripoll, la manca 
d'escoles i parderies, «primordiales en un barrio 
obrero,,, una llar d'avis i zones verdes. Ja el 14 de 
desembre de 1974, abans de la legalització, se cele- 
bra una assemblea informativa a la qual assisteixen 
setanta veins, <,bastantes si tenemos en cuenta h es- 
casas posibilidades de convocatoria que tenia la Co- 
misión  gestora^.'^ 

Una de les associacions que més es destacaran 
en la lluita contra la Gran Via 6s la de Gracia, cons- 
tituida el 1973, que també portara a terme una 
forra activitat de reivindicació de zones verdes al 
barri, particularment la de la placa del Treball, on es 
comencari a fer un tipus d'acció que esdevindra co- 
muna al moviment vei'nal a partir d'aquests anys: 
una festa d'inauguració popular de I'espai reivindi- 
car, que és una forma lúdica d'apropiar-se'n col.lec- 
tivament. En aquest cas, la celebració, el 22 de de- 
sembre de 1974, compta amb 400 assistents." 
També en aquesr període es coristirueixen dues asso- 
ciacions més: I'Agrupacicin de Vecinos de Via Ale- 
xandra, que presenta els seus estatuts el novembre 
de 1974 i comenca mobilitzacions per a la pavimen- 
ració del barri, i la de Can Deu, al nord de Ca n'0- 
riac.'" 

Al barri de la Concordia, el moviment velnal 
desenvolupa una ~iorable activitat, amb assemblees 
per diversos temes (ensenyament, urbanisme) i l'o- 
posició a l'edificació de blncs de pisos promoguts 
per I'Agrupació Mútua en una zona qualificada de 
ciutat jardí pel pla parcial. Pero potser el fet més 
rellevant d'aquests anys en aquest barri és la culmi- 
nació de la llarga reivindicació del semafor a I'avin- 
guda de La Concordia. E1 1 de mar5 de 1974, 60 
dones i 50 nens i nenes es manifesten i tallen el 
transit en aquesta via i, l'endema, I'Ajuntament 
col.loca el semafor (cosa ja prevista, segons Burrull, 
que en una carta al Govern Civil, citada per An- 

giieru, Can Orinch, núm. 86 (gener-febrcr de 1975), p. 15-16. 
l 3  Full Infonnatiu de IAgrupaciÓ de Veim de Grdcia (Sa- 

badell), núm. 1 (1974) i núm. 2 (desembre de 1974-gener 
de 1975). 

'"pupación de Vecinos Concordia. Hoja infonnatiua 
para l o s  rocioi (Sabadell), (desembre de 1974), p. 13; Josep 
M. BENAUI., p. 18-19. 
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dreu Castells, es queixa de l'acció veinal)." Aquesta 
és una de les primeres vegades que el moviment 
veha1 sabadelleric utilitza la manifestació i el tal1 
del tritisit com a forma d'acció i, significativa- 
ment, s6n dones qui la protagonitzen (recordem, a 
més, que la iniciativa de la mobilir~ació per al 
semifor havia sorgit, a finals dcls scixanta, del grup 
de «amas de casa)) de I'AWC). Un altre fet relle- 
vant 6s que és una entitat d'origen poc reivindica- 
tiu la que porta a terme I'acció, cosa que il-lustra 
I'evolució que ha experimentat. 

Duratit aquests anys, diversos barris s'enfron- 
ten amb I'Ajuntament pel repartiment dels costos 
de la pavimentació, un tema al qual ja ens hem re- 
ferir en parlar de I'etapa anterior. Entre d'altres, 
podem esmentar els casos de Ca n'Oriac, Gracia, la 
Creu de Barberi, Torre-romeu i Can Puiggener. 
Encara que les reivindicacions no són les mateixes 
en els diferents casos, esdevindran, com ja hem in- 
dicat, un factor important de mobilització venal i 
de desprestigi de l'equip Burrull. La pavimentació 
del cinturó de Sabadell no es completara fins en- 
trats els anys vuitanta. Un altre tema de treball 
comú de les entitats velnals és el transport públic: 
el gener de 1973 es produeix, finalment, I'augment 
posposat durant tot l'any anterior. Un full conjunt 
de les associacions ho denuncia, i conclou que «el 
trunsporte es una necesidad colectiva y a l  igual que 
las escuelas, arreglo de calles, etc., debe ser atendido 
por las instituciones públicas y no por las empresa 
privadas puesto que tendrlan que ser un servicio en 
lugar de un  rentable negocio>>. Quan es produeix un 
segon augment, les associacions de veins exigeixen 
a I'alcalde, en una reunió mantinguda el 6 de juny, 
la municipalització del servei (i també del de neteja 
i recollida d'escombraries), «de modo que los benej- 

" José María, *La Concordia. Asamblea con 2 conce- 
jales ... pero O solucionesa, Can Oriach, núm. 79 (octubre-de- 
sembre de 1973), p. 8-9; «Concordia», Can Oriach, núm. 97 
(desembre de 1976), p. 12; «Recortes de prensan, Can 
Oriach, núm. 81 (febrer-mar: de 1974), p. 13; José Maria, 
«La Concordia. ;Por fin el semáforo!», Can Oriach, núm. 82 
(maig de 1974), p. 25; Andreu CASTELLS. Sabadell, ¡informe 
de leporició, vol. VI: Elfianqui~ne i Ióporiciú rabadellenca, 
Sabadell: Edicions Riutort, 1983-1989, p. 29.21. 

la <La irresistible tendencia al aumento de los billetes de 

cios obtenidos actualmente por las compañías priva- 
das que disfrutan de La concesión, pndierdn repercutir 
en beneficio de los usuarios (mejores servicios y costes 
justos) y en el de los trabajadores que realizan los ser- 
vicios (aumento de salarios y mejores condiciones de 
trabajo)>,. Una proposta a la qual Burrull, com era 
d'esperar, respon negativament, tot al.legant la 
manca de pressupo~t.'~ Altres temes que cons- 
titueixen fonts de conflicte i mobilització veinal 
són la situació de I'ensenyament (especialment al 
comensament de cada curs, quan es constaten els 
problemes pendents: el setembre de 1974 una ma- 
nifestació de mares va a I'Ajuntament en protesta 
perquP no s'han obert les escoles previstes pel Pla 
d'urgencia municipal)" i la carestia. 

La coordinació entre les associacions es va re- 
forcant. Ja hem fet referencia a alguna reunió de les 
entitats amb I'alcalde i també a les iniciatives conjun- 
tes en temes com el transport i, per descomptat, la 
Gran Via. Benaul indica que, al caliu d'aquesta dar- 
rera campanya, es constitueix un Secretariat provisio- 
nal amb vistes a La constitució d'una Federació a es- 
cala de Sabadell. 1:11 de desembre de 1974, Ramon 
Fi i ,  president de I'AWC, sol~licita permís a I'Ajun- 
tament i el Govern Civil per mantenir, dos dies més 
tard, una reunió al local de la Cooperativa Sabade- 
llenca amb ,(los miembros de IdS Juntas de h demás 
Agrupaciones y Centros Sociales dc h ciudzd con el fin 
de coordinar varios trabajos que afectun a los distintos 
barrios dc Sabadelb. 1:ordre del dia, junt amb el 
tema de la Gran Via i d'altres, inclou una (propuesta 
para una mgor La Federació sera una 
realitat, com veurem, a principis de 1975. 

A I'apartat anterior hem vist com, en coin- 
cidencia amb la nova dinimica del moviment veinal 
encerada el 1970, les autoritats iniciaven un seguir 

autobúsn, Can Oriach, núm. 73 (abril de 1973), p. 12-13; 
Simón RouKi~ucz,  .Las Asociaciones de Vecinos con el N- 
calde, o la historia de una cantinela: 'insistir, insistir, insis- 
tir ...' » i Equipo Volante, «Informe autobuses», Can Oñach, 
núm. 75-76 (juny-julio1 de 1973), p. 8 i 9-15. 

" Lorenzo iLYsELMo jsergi CAl.vo], <<Enseñanza. Balan- 
ce de un trimestre,,, Can Oriach, núm. 85 (octubre-dcsembre 
de 1974), p. 12. 

' O  Josep M. BENAUL, p. 19; RUEJ, «Appaciún de Veci- 
nos de la Urbanizacidn Concordia,> (expedient núm. 71). 



d'acruacioiis encaminades a obstaculitzar-ne I'acció. 
En aquesta etapa, els ohstacles s'agiiditzen i les ac- 
tiiacions clarament repressives es combiiien amb un 
nou element: les agressions de la ultradreta local. L'1 
d'abril de 1973 es produeixeii assalts feixisres a les 
parrbquies de Torre-romeii, Sant Jordi (la Creu de 
Barberi) i Sanr Joari Baptista. El 22 de desemhre del 
mateix any, té lloc una intervenció policial al Poble- 
nou, amb 11 detinguts, amb el mateix objectiu de 
persecució de la Joventut Comunista que havia tin- 
gut I'assalt al Centre Cultiiral I'any 1972. El marq 

de 1974, la policia municipal interromp iin ball al 
Centre Cultural de Torre-romeu perque, segons diu, 
ha rebut una trucada que hi denunciava una reunió 
il.lega1. t:episodi se salda amb una multa de 5.000 
pessetes per ,creuniórz i/egdy atentndn n Irr cnn1~it~e>7- 
cin sorinl>, i I'amenaqa de Burrull de tancar el Centre 
si es tornen a produir situacions semblants." 

Si episodis com aquests -i els atacs a les asso- 
ciacions des de la tribuna del diari Snbndellper I'a- 
fer Gran Via- afavoreixen la politització del movi- 
ment, n'hi ha d'altres que també hi empenyen. El 

" Aiidreii C,\STEI.LS. p. 29.7 i 29.19-29.10: ,,Torre rural,,. Can Oriarh. núm. 83 (juny-julio1 de 1974). p. 24-25. 
Romeu. Una miilra y amenaza de cierre para PI <:entro Cul- 
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8 de setembre de 1974 es produeix la detenció de 
seixanta-ser membres de I'Assemblea de Catalunya 
reunits al col.legi de les Escolapies de Sabadell. El 
fet provoca una amplia protesta dins i fora de la 
ciutat i quinze associacions de veins fan pública 
una nota en que demanen «que se reconozca en toda 
su amplitud el derecho de reunión, tal como viene re- 
conocido en los Derecho5 del Hombre de Im Naciones 
Unida». El 27 d'octubre del mateix any es consci- 
tueix 1'Assemblea Democratica de Sabadell, amb la 
participació de la majoria de partits polítics d'opo- 
sició i també de les associacions de velns, encara 
que hi ha posicions discrepants, tant de sectors de 
l'esquerra radical com dels ~despolititzatsn. Al llarg 
del període, les associacions es van vinciilant a acti- 
vitats de caire més polític, com la campanya pcr 
I'amnistia." Aquests lligams es consolidaran decisi- 
vament el 1975 i el 1976. 

La participació veinal i I'acció col.lectiva es re- 
forcen en aquest període, tot aprohndint la tenden- 
cia encerada els anys anteriors, encara que aixb no 
sempre es tradueix en un augment substancial del 
nombre de membres de les associacions de v e i n ~ . ~ ~  
Sense una practica solidaria entre sectors significa- 
tius d'habitants dels barris, no haurien estar possi- 
bles les mobilitzacions d'aquests anys, especialment 
les lluites de I'OSH i la Gran Via. Les noves for- 
mes de lluita que es van estenent, que inclouen 
formes de desobediencia o, si més no, de resistencia 
passiva, tenen també el requisit de la solidaritat. La 
dinimica assembleAria s'aprofundeix i s'estén. Les 
assemblees continuen essenr el mecanisme fona- 
mental d'exercici democritic del moviment, en la 
mesura que constitueixen el canal de participació 
dels veins. Sovint s'hi elegeixen comissions i griips 

" «67 detenidos políticos en Sabadelln, Can Oriach, 
núm. 84 (agosi-seierrihre de 1974), p. 27-28; Jnsep M. AF- 
NAUI., p. 19-21. -~ 

" Mentre que el sorgiment de noves associacions impli- 
ca, per si mateix, I'augment del nombre de persones afiliades, 
durant aquesL període hi ha kntitats amb tradició combativa 
que experimenten situacinns~conjunrurals de crisi o retrocés: 
és el cas de L'AVCO (que el 1974 afirma comprar només amb 
180 socis, davanr els 490 de 1968-1969) o del Centre Cultu- 
ral de Torre-rnmeu (que explicira la crisi eii el seu butllerí i 
que a finals de 1973 té 210 socis, 15 menys que el 1972, en- 
cara que a partir del 1974 experimenta una remunrada); cf: 

de treball amb rasques diverses. Ais barris de I'OSH, 
es reforcen les juntes i comissions de vigilancia per a 
la reparació dels edificis, que van essent reconegudes 
per les autoritats com a interlocutors, encara que no 
sense obscacles. El moviment veinal va guanyanr re- 
presentativitat en aquests processos, alhora que 
aconsegueix vicrbries concretes. 

Caven<; del protagonisme de les dones prosse- 
gtieix en aqucst període. Una de les mostres més vi- 
sibles és el fet que dues de les primeres manifesta- 
cions, la de la Concordia per al semifor i la de 
protesta pel retard en I'obertura de les escoles del I'la 
d'Urgkncia, s6n protagonitzdes per dones i nens 
i nenes. D'aitra banda, continua creixent la presen- 
cia de dones en els brgans directius de les associa- 
cions de vehs. A Arraona-Merinals, el 1973 entren 
per primer cap dues dones a la Junta, i I'any següent 
n'hi haura quatre. A I'AVCO, la Junta elegida 1'1 1 
de maig de 1974 esta formada per quatre dones i ser 
homes. A I'AWC, el 1973 hi trobem només una 
dona (en aquest car una menys que el 1972), men- 
tre que a la Gestol-a de I'Associació de Veins que im- 
pulsa el Centre Cultural de Torre-romeu hi ha el 
1973 una dona i cinc homes.14 D'altra banda, Va- 
lianca del moviment velnal amb els sectors profes- 
sionals es consolida clarament en aquesta epoca, es- 
pecialment amb la col.laboració en el conflicte de la 
Gran Via. També el ressb obtingut pel mateix afer a 
la premsa barcelonina té molt a veure amb l'actitud 
favorable al moviment per part de molts professio- 
nals d'aquesrs mitjans. 

Perduda rota esperanga en la petició a les au- 
toritats, les formes de lluita es diversifiquen i abra- 
cen un venta11 que va des de l'acció Iúdica tins a la 

Carta Circular. &uparión de Vecinos y CCntro Cultural Can 
Oriach (Sabadell), (jiiny de 19741, p. 1-3; Un Socio, «Activi- 
dades del Centro e interés por el barrioa i Antonio I:AEN%A: 
<x;Ampliación del Centro Cultural?», Centro Cultural Torre 
Romeu (Sabadell), (juny-julio1 de 1973), p. 9 i 11; Centro 
Cultural Torre Rorneu (mar$ de 1975), p. 4. 

'"UEJ, «Asociación de Cécinos Awahona-Merinales~ 
(expcdienr núm. 255); Carta Circular Appación de Verinor 
y Centro Cultural Can Oriach (Sabadell), (juny de 1974), p. 
1-3; RUEJ, «Agrupación de Cécinos de la Urbanización Con- 
cordia~ (expedicni nóm. 71); RUEJ, eAsrociarió de Céini de 
%re Romeu» (expedient núm. 2478). 



pleiiament illegal. La necessitat de pressionar de 
forma efectiva les autoritats i I'experiencia dels bar- 
ris que han aconseguit part dels seus objectius in- 
diquen el camí a seguir. 'Tant la lluita de I'OSH 
com la de la Gran Via recorren a gran part d'aquell 
vental, tot combinant gestions, tramits adminis- 
tratius i accions judicials contra les autoritats (re- 
cursos, denúncies), amb mesures de pressió (vaga 
de pagaments, negativa a pagar les contribucions) i 
accioris il.legals com les «assemblees», que impedei- 
xen desnonaments, o i'inici de la conquesta practi- 
ca del dret a manifestar-se (la Concordia, ensenya- 
ment). Els veins de Gracia introdueixen la 
celebració de festes populars c o k  a forma de recu- 
perar a la practica els espais reivindicats per a I'ús 
col.lectiu. En aquest context, i com hem pogut 
veure reiteradament, les relacions del moviment 
amb l'Ajuntament segueixen el camí cap a I'cn- 
frontament. 1,'actitud cada cop més tancada del 
consistori posa a I'ordre del dia la necessitat d'ins- 
titucions municipals democratiques. La ruptura és 
un fet, i tot anuncia ja la confrontació definitiva 
que es viura entre 1975 i 1976. 

Mentrestant, els dubtes i debats que van preo- 
cupar els sectors organitzats del moviment veinal 
cap a 1969- 1970 sobre les seves funcions i la seva 
acció semblen del tot resolts per la via de la practi- 
ca. Les associacions de veins es perfilen com a ins- 
truments de mobilització, de lluita i d'impuls d '~ in  
model alternatiu de ciutat, un model democratic i 
al servei de la majoria. 

«LA NECESIDAD DE UNOS ~RGANOS VERüADEHA- 
MENTE h%PRSENTATIVOS Y AL SERVICIO DE LA CIU- 
DAD.» GENERALI'TZACI~ DEL CONFLICi'E URRA 
(1975-1976) 

La tendencia a la globalització del conflicte urba 
es completa en aquests anys. D'iina banda, els afers 
urbanístics d ' h b i t  general, com la Gran Via, i l'es- 
calada de plans parcials aprovatr per I'Ajuntament 
generen respostes del moviment veinal que permeten 
apofundir en la proposta d'un model alternatiu de 

eiutat. D'una altra banda, als barris es multipliquen 
les accions de protesta i mobilització per nombrosos 
temes, alhora que es massifica la participació veinal. 
El moviment es reforp amh novcs entitats i la crea- 
ció de la Federació d'Associacions de Veins de Saba- 
dell. Les formes de lluita es continuen diversificant i 
es produeix la conquesta practica del dret de mani- 
festació, encara que no sense haver de fer front a la 
repressió. El moviment continua la seva politització, 
amb la participació en organismes i campanyes 
d'bmbit general, particularment en la campanya per 
I'amnistia dels presos polítics. També es produeixen 
experifncies de convergencia amb el moviment 
obrer. El deteriorament de l'autoritat municipal arri- 
ba al punt culminant, tant a causa del mateix auge 
del moviment com de la continuitat de les actituds 
autoritaries de I'Ajuntament. Tot plegat es produeix 
en un context de creixent mobilització obrera i anti- 
franquista, els darrers mesos de vida del dictador. 

La lluita contra la Gran Via i les contribucions 
especials continua en aquest període, malgrat I'e- 
videncia de la inamovibilitat de la posició munici- 
pal. El gener de 1975, Can Oriach informa d'una 
reunió de les associacions de veins amb Burrull, 
desprfs que aquestes li han lliurat oficialment el 
seu informe amb el projecte alternatiu. L'alcalde 
«contestó, ojcialmenie, que no podia modz$carse el 
proyecto de la Gran Via que bu previsto el Ayunta- 
miento, y que, por lo tanto, no tomaba en considera- 
ción la petición que le habian efectuado». El mes 
d'abril, les associacions de vehs organitzen una ex- 
posició a I'Academia de Belles Arts, on de manera 
grafica es resumeix l'informe-estudi i la proposta 
veinal. La policia es presenta a I'Academia i censu- 
ra les caricatures de Burrull que en formen ~ a r t . ~ ~  

Encara el mes d'abril de 1976, quan ja s'ha 
produit la vaga generai i la <<desaparición de Burrull 
de I'Ajuntament, els veins situats a la zona «fron- 
taln de la Gran Via comencen a rebre notificacions 
municipais perque paguin una quarta part de les 
contribiicions. 1.a Federació d'Associacions de Veins 
convoca una assemblea a la parroquia de Gracia, a 

"5 eHernerorecan, Can Oriach, núm. 86 (gcnci-febrei de tan, Can Oriach, núm. 87 (mar$-abril de 1975), p. 3-4 
1975), p. 20; ,,Edirorial. E1 Ayuntamiento como protagonis- 
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la qual assisteixen «algunos centenares» de persones, 
que rebutgen per unanimitat qualsevol pagament 
fins que el 'liibunal Econbmic no s'hagi pronun- 
ciat. Posteriorment es convoquen assemblees als 
barris afectats, que ratifiquen aquesta posició. Les 
associacions de veins transmeten la decisió a l'A- 
juntament i exigeixen la retirada de tots els rebuts i 
el control dels comptes de l'obra, en una visita a la 
casa consistorial «reforzada por la presencia en la 
plaza del Ayuntamiento de algunos centenares de 
afctado, que desplegaron tres pancartas alusivas al 
tema haciendo rrferencia al acuerdo tomado de NO 
 PAGAR..^^ El desenilas de i'afer Gran Via es pro- 
duiri amb posterioritat, amb la realització de l'o- 
bra ((amb un cost real molt més elevat que llnicial i 
amb la victoria legal de& veii?s de no pagar contribu- 
cions especials que, en definitiva, han anat a chrrec 
de tota la c i ~ t a t ~ ~ . ~ '  

Junt amb I'afer Gran Via, Iii ha un altre tema 
de conf icte que contribueix a la formulació d'un 
model alternatiu de ciutat per part del moviment 
veinal. Es tracta de l'escalada de plans parcials que 
I3Ajuntament aprova durant l'any 1975." Benaul 
atribueix aquesta escalada a les presses de l'equip 
Burrull davailt la possibilitat d'un imminent canvi 
polític; els plans parcials haurien estat aprovats 
amb l'objectiu «de dejar todos los intereses en juego 
consolidados ante la posibilidad de una fitura plani- 
jicación general que procediese de instancias superio- 
res [...] o en algún caso de cara a legalizdr situaciones 

Efectivament, el reguirzcll de plans par- 
cials aprovats o proposats durant i'any, junt amb 
altres mcsures que apunten en el mateix sentir, és 
considerable: podem esmentar els de placa de Ca- 
talunya, Ca n'Oriac, Can Mimó (Torre-romeu), 

j 6  Mari Carmen, «Gran Vía», Can Oriach, iiúm. 92 
(maig-juny de 1976), p. 17-18. 

:' Andreu CASTELLS, p. 29.30. 
Tor i que els plans urbanístia gencrals vigents durant 

el franquisme tcnien una farsa i 1111 abast molt limitats per 
frenar els processos d'enriquimeor especulatiu i primaven 
aquest per damunt de la cobertura de les neccssitats dels ha- 
birants de les grans ciurats, en moltes ocasions els ajunta- 
menrs van recórter al mecanisme dels plans parcials per 
forqar encara més els limits que en alguns casos representaven 
aquells plans generals. A la practica, els plans parcials, encara 
que eren de rang tebricament inferior, modificaven els plans 

placa d'Espanya, Can Puiggener i Griicia.J0 Els 
plans parcials susciten en molts casos respostes, en 
forma d'impugnació, per part de les entitats vei- 
nals dels barris afectats. Perb, a més, l'escalada de 
1975 porta a la necessitat d'una resposta més glo- 
bal, a escala de ciutat. Per aquesta raó, catorze as- 
sociacions de veins presenten un escrit a l'Ajunta- 
ment que constitueix una de les expressions més 
acabades del model alternatiu de ciutat aixecat pel 
moviment veinal. Les entitats que el signen mani- 
festen que els plans parcials no fan sin6 exemplifi- 
car un seguir de caracteristiques de la política ur- 
banística municipal, que resumeixen en les 
següents característiques: el tracte diferenciat entre 
petits i grans propietaris (reduccions i perdua d'e- 
dificabilitat per als primers, facilitats per a obtenir 
plusvalues per als segons); el mantenimcnt de la se- 
gregació dels barris periferics; la preocupació fona- 
mental pels aspectes viaris (prioritat de la circula- 
ció d'autombbils); la desvirtuació del Pla General 
pels Plans Parcials (sque únicamente configuran y 
consolidan situaciones particulares de privilegio, en 
contra de una auténtica decisión ciudadana sobre la 
jnalidad a dar a unos espacios que le son precisos y 
urgenten)); la inexistencia de polítiques &equipa- 
ment públic «al nivel de las reales necesihdes de la 
ciudad»; la manca d'una política d'habitatges, «es 
decir, del reconocimiento de que la vivienda es un de- 
recho +damental, de que su acceso debe ser posible a 
todo el mundo, sin precios especulativos», fet pel quai 
.la acción pública debe asegurar un nivel mucho más 
amplio que el actual,); la inexistencia d'una política 
econbmica <,que regule en s u  p o s i b i l ~ e s  la extrac- 
ción y asignación de recursos cara a la ciudad. En tér- 
minos simples, la reversión de las plusvalfas que gene- 

generals, tot canviant les qualificacions prcvistes per als ter- 
renys i rambé els vnlums i les al~ades edificables, de manera 
que permetien la realització de snbstanciosos negocis arnb el 
sbl i els habitargcs. 

'7 Josep M. BENAUL, p. 23. 
.Editorial», Can Oriarh. núm. 88 (maig-jiiny de 

1975), p. 3-4; Juli MARTL ,<Ano de planes, año de males», 
,xIrnpugnación de la Asociación de Vecinos al Plan Parcial de 
Can Oriach>,, .Plan Parcial Plaza de España», .El Plan Parcial 
de 'Visasa' en Can Puigjanew, Can Oriach, núm. 89 (setein- 
bre-octubre de 1975), p. 9-1 1, 12-14 i 19; (;racia Informa 
(Sabadell), núni. 4 (1975), p. 8-12. 
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ra toda la colectividad a ella misma.; la no utilitza- 
ció dels recursos Iegals disponibles, tant per impe- 
dir les irregularitats com per aprofitar «hposibil i-  
dades de la expropiación para la extracción de los 
recursos que en el punto anterior comentábamos>i, i 
finalment, ,,la ignorancia y el olvido de las dimensio- 
nes y la cruda realidad de la situación general de la 
ciudad)>, amb els seus dkficits d'equipaments so- 
cial~, d'urbanització, d'habitatge digne i de serveis 
sanitaris. 

La crítica al model urbi dominant és encara 
més completa i elaborada que la que es formulava 
a propbsit de la Gran Via, i porta aparellat un se- 
guir de propostes alternatives que configuren un 
model propi de ciutat, basar en la satisfacció de les 
necessitats socials de la majoria dels seus habitants 
i en mecanismes de fre al benefici privar i de redis- 
tribució de la riquesa generada. A més, les associa- 
cions que signen l'escrit sol4iciten un seguit de me- 
sures de participació i control ciutadi, comencant 
per l'adequació dels plans parcials a les necessitats 
exposades i a les «argumentaciones que en cada caso 
hayan alegado h Asociaciones de Ecinosa, i seguint 
per l'escudi complet dels dhficits de la ciutat «en 
cuanto a equipamiento5 de toda índole, urbanización 
y demás servicios colectivos (escuelas, guarderia, cen- 
tros asistenciales, pavimentación, transportes, colecto- 
ras, etc.)a. També exigeixen informació al públic 
<,sobre la situación juridica y urbanistica de la c i d d  
[...], así como el esclarecimiento de distintas situacio- 
nes irregulares urbanísticas que últimamente han 
trmcendido a la opinión pública)), la revisió del Pla 
General d'Ordenació de la ciutat amb ,(la partici- 
pación de diferentes entidades y asociaciones ciudada- 
nas», la creació d'un gabinet que programi l'acció 
municipal i garanteixi «la debida prioridad en el 
orden de las inversiones en materia urbana. i la for- 
mulació «de un planeamiento parcial con carácter 
operativo, en basr a solventar realmente los déjcits 

existentes en los barrios y en toda la ciudad)). D'a- 
questa manera, s'integren les reivindicacions con- 
cretes dels barris amb el model global de ciutat, 
que inclou de forma destacada mecanismes de 
control de I'acció municipal." 

A aquests conflictes per temes urbanístics res- 
taria encara afegir-hi el que suscita el projecte de 
traslladar les oficines municipals a un nou edifici 
de la mateixa placa de Sant Roc, impugnar per la 
Fundació Bosch i Cardellach, per un seguit d'ar- 
quitectes i estudiants d'arquitcctura i per les matei- 
xes associacions de veins, que no el consideren jus- 
tificat i subratllen altres necessitats molt més 
urgents als barris de la c i ~ t a t . ~ ~  Novament, una ac- 
tuació característica de la política <<de prestigi)) de 
l'Ajuntament -decidida, cal dir-ho, en un dcls mo- 
ments menys oportuns possibles des del punt de 
vista del govern de Burrull- permet posar en pri- 
mer pla les mancances dels barris, el model de ciu- 
tat diferent que proposa el moviment i també la 
necessitat de democracia municipal. 

Durant aquest període, la lluita dels barris de 
YOSH continua i s'aprofundeix. Es produeix una 
dinimica d'assemblees molt intensa, alhora que el 
moviment guanya articulació amb la tasca de di- 
verses comissions de treball i estructures de repre- 
sentants als barris, i sobretot amb les comissions de 
vigilancia de les obres, que són objecte d'una dura 
pugna amb I'OSH perque les reconegui. Les ac- 
cions es radicalitzen (penjades massives de pancar- 
tes, manifestacions, ocupacions de locals oficials), 
mentre continua la retenció de pagaments. Les rei- 
vindicacions es diversifiquen i abracen temes so- 
cials més enlla de les reparacions. En molts casos, 
el moviment aconsegueix que aquestes reivindica- 
cions -especialment les que fan referencia a les re- 
paracions- es vagin materialitzant, de la mateixa 
manera que obré una victoria legal important quan 

': «La política urbanística del Ayuntamiento», Can Rnmeu, AVCO, APV de la Creu de Rarbera, Associació 
Orjach, núm. 89 (setembre-octubre de 1975), p. 20-21. Sig- de Veins de Via Alexandra (Comissió Gestora), Associació de 
nen el texr les entitars següents: Federació d'Associació VClns de Sant Oleguer-Sol i Padrís, revista Can Oriach, 
de Véins (Comissió Gestora), Associació de Ve'ins del Pla de A W C  i Centre Cultural de Iorre-romcu. 
Can Puiggener, Centre Social Sant Roc de Can Puiggener, " .Oposición al proyecto de rraslado del Ayuntamien- 
Agiupació de Veins de Gracia, Associació de V6ins d'Arrao- to. i «Hemeratecan, Can Oriach, núm. 88 (maig-juny de 
na-Merinals, Asociación de Cabezas de Familia de Torre 1975), p. 21 i 28. 
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el mateix Ministerio de la Vivienda disposa que no 
és procedent el desnonament dels veins que es ne- 
guen a pagar, ates que no hi ha contracte. També 
hi ha un procés de convergtincia amb les demandes 
del moviment a toca la ciutat, incloent-hi les polí- 
tiques (amnistia i Ajuntament democritic). En els 
anys següents, els habitants dels barris de VOSH 
aniran aconseguint el gruix de les seves reivindica- 
cions." 

veiris es concentren a la cruilla conflictiva, on por- 
ten a terme la inauguració d'un semafor de fusta 
mentre tallen el trinsit. En aquells moments, apa- 
reixen els vehicles de la Policia Armada, que carre- 
guen contra els veins, «golpeando indiscriminada- 
mente a mujeres, niños y ancianos,>. L'endemi, el 
president de I'Associació, José Oñate, és detingut i, 
quan una representació de les associacions de veins 
visita Burrull Der demanar-li aue intervingui en el " 
seu alliberament, aquest s'inhibeix de la qüestió, 

números de Can Oriach -i pubIi- <<diciendo que no es de su incumbencia». Les associa- 
cacions veinals- de 1975 i 1976 reAecteixen una 

cions de veins, «ante estos hechos y otror muchospro- multiplicació de les mobilitzacions als barris, tant blemas que tienen planteados h ciuddd y particular- 
als queja tenen una tradició reivindicativa consoli- 
dada, com en d'altres fins llavors poc actius. Un mente los barrios (Gran Via, Colectara de Can 

I'uigjaner, afaltados, zonas verdes, sanidad urbanis- 
exemple d'aquests darrers casos el proporciona la 
Creu de Barberi, on el 29 maig del 1975 I'Associa- 

mo, etc.) ponemos en cuestión la representatividad de 

ció de Propietaris i Veins convoca una assemblea nuestro Alcalde y del Ayuntamiento que dirige,, i 

per tractar de la pavimentació, la situació de I'en- tambf «la efectividad de su gestión», alhora que 
plantegen «la necesidzd de unos órganos verdadera- senyament, la manca de semifors i zones verdes i la 
mente representativos y al servicio de la ciudad>,.3" «campaña del socio,). El tema dels semifors centra 
Aquest qüestionament formal de la representativi- 

bona part de l'atenció dels 250 assistents, ja que hi 
tat del govern municipal anuncia ja I'exig&xicia de 

ha un punc del barri on s'han produit diversos ac- 
cidents que han causat morts i ferits. Davant la dimissió de I'alcalde i la campanya per iin Ajunta- 

ment democritic que es produiran en eis mesos se- inacció de I'Ajuntament respecte al tema, «su@ 
güents. de la Asamblea una iniciativa que j%e mayoritaria- 

mente aceptada (la Junta por voz de su presidente se Malgrat la repressió, el dret a la manifestació 
abstuvo totalmente de pronunciarse a l  respecto). Tal va sent conqucrit a la practica pel moviment vei- 
iniciativa consistia en desplazarse a l  cruce en cuestión nal. En nombroses ocasions, els veins es desplacen 
y una vez alli, paczjicamente, inaugurar simbólica- a I'Ajuntament per presentar les seves demandes o 
mente un  semáfiron. Acabada l'assemblea, uns 400 es manifesten pels seus barris. És el cas, entre molts 

j3 RUEJ, <,Arociación de i/ecinoi Arrahona-Meuinaler~ 
(expedient núm. 255); Un suscriptor, .Asamblea de la Agru- 
pación del I'oligono Espronceda. Concentración de 250 veci- 
nos», Can Oriach, núm. 87 (mas-abril de 19751, p. 25; Aso- 
ciación de Vecinos del I>oligono Espronceda, «Carta abierta 
al Director I'rovincial de la Obra Sindical del Hogar», Can 
Oriach, núm. 88 (maig-juny de 1975), p. 23-24; Dionisin 
G I M ~ N E Z ,  «Barrios>>, Can Oñach, núm. 91 (gener-febrer de 
1976), p. 25-26; ~Espronceda. Agrupación de Vecinos», Can 
Oriach, núm. 93 (juliol-agost de 1976), p. 28; Agrupación 
de Vecinos, «Espronceda. Explotación al dcscubicrto», Can 
Oriach, núm. 99 (febrer de 1977), p. 26-27. 

34 <,Informe sobre los hechos acaecidos en la Creu de Sa- 
badell el jueves dia 29 del 5 de 1975 de las Agrt~pacinnes de 
Sabadelln, Can Oriach, núm. 88 (maig-juriy de 1975), p. 22- 
23. A la Creu de Barberi ja hi havia entitats vciiials des dels 
anys seixanta i el 1974 ja s'havien produit conflictes amb YA- 

juntament pel tema de la pavimenració, encara que el nivel1 
d'acrivitat era relativament baix. L'any 1975, I'Associació de 
Propietaris i Veins del barri sembla haver assolit una consoli- 
dació organitzativa notable -tant perla capacitar de tirar en- 
davant iniciatives com la que acabem de descriure, com per 
les dades segons les quals, pel novembre d'aquell any, compra 
amb uns 500 socis- i rnanté una postura de clar enfronta- 
ment amb el govern municipal; cf. «Creu de Rarberi. Pavi- 
mentación: 'un mangoneo'», Can Oriach, núm. 90 (tiovrm- 
brc-desembre de 1975), p. 25-26. El 1976 cs constitueix al 
barri I'Asociación de Amas de Casa, que pretén centrar la 
seva tasca en temes com la carestia, I'atenció als infants i I'en- 
senyament, i que és una expressió més del creixent protago- 
nisrne de les dones en el moviment dels barris; cf. .Creación 
de la Asociación de Amas de Casa de la Creu de Barberb, 
Can Oriach, núm. 98 (desembrc de 19761, p. 20. 



1 1  S I  1.1 3 .  f.;iiri/><>>!yii ioitrnl /;rk<r/dr l?r<i.i.r,//, eCbhr6onr coi/ /,I , r ~ i . r i p i i < i r i i r  de rii~ciirorpor rrrr  ~!yr,irtnmierirn o(riiio<>iitii.o,,, 
,~cii<~i-O,, 1976. Aiiror desctincgiir (AHS). 

d'altres, de la protesra de Can I'iiiggener, el 25 de 
febrer del 1975. pel retard de  les obres de  reparació 
de la col.lecrora ci'aigües residiials del Torrent del 
Capella -rebentada el seteriibre del 1974 i que en- 
cara a initjari 1076 no estari completamenr arre- 
glada-" o del Pla de Can Piiiggener, el novembre 
del 1975. pels incotnpliments de  la constructora 
VISASA. que s'havia compromes a proveir un se- 
guir d'eqliipaments i serveis al barri.'" Algunes de  

les mariifesracions més niassives, amb  un ninrcar 
protagonisme de  les dones, renen lloc a Torre- 
romeu arran de la mort. el marc de  1975. d'iiii 
iien qiie jugava en iin abocador iiicontrolar del 
barri.' 

Tanmateix, la proliferació de  inanifestacions és 
sols l'aspecte més visible d'una inrensificació de  
I'activirat del moviment veinal als barris. on es mul- 
tipliquen les accions -des d'assemblees a estudis 

" Mari C:irmcn. ,,El asuiirci de la colrcrorn dr 'Can hre de 1975). p. 29. 
I'iii~jancr',.. G t i  O~.iircl>. nniii. 87 (mars-abril dc 1075). p. " *Editorial. El Ayiintaniieiiro como proragonisra,, i 
?O: Acrra. ~~Caii Piiigjancr,,, (.hr Ori,rclz. niim. 92 (niaig- Antonio FAEKXA. ,,Tbrre Romeu: zona vrrrrdcroc, Ciriz 

jiiny dc 1976). p. 21-22. Ori,rd~, núm. 87 (mar$-ahril de 1975). p. 3-4 i 28-29. 
'" <cKccorrrsn, C">I Orin<-l,. iiiiiri. 90 (novemhrr-desem- 
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tecnics i plans alternatius sobre els problemes pen- 
dents, des de caceres de rates a festes reivindicati- 
ves- en defensa de les demandes plantejades, que 
en molts casos comprenen un ampli venta11 de 
temes. Per posar tan sols un exemple d'aquesta di- 
versificació de temes i formes de lluita, podem es- 
mentar el cas de la Concordia, on, a finals de 1975, 
la llista de vocalies que funcionen a I 'AWC és la 
següent: ballet, biblioteca, «caux de ncns i nenes, 
cultura, garatges, gimnastica, escola bressol, joves, 
Llar del Vent (joves), pares i urbanisme.i8 L'esriu de 
1976 se celebra al bosc del barri el 1 Aplec de la 
Concordia, amb un contingut festiu i «totalmente 
populfir y reivindicatiuo», al qual aisisteixen prop de 
1.500 persones; prkviament s'havien fet diversos 
actes preparatoris relacionats amb els diferents pro- 
blemes urbanístics de la zona: exposicions, assem- 
hlees, concentracions i una neteja del 

L'increment de I'activitat del moviment s'ex- 
pressa també en el naixement de noves entitats. El 
1975 es constitueix l'Associació de Vei'ns del Cen- 
tre de Sabadell, que compra amb nombrosos pro- 
fessionals entre els seus promotors i que jugara un 
paper significatiu en I'aprofundiment de la politit- 
zació del moviment, a més de reflectir la seva ex- 
tensió cap a les classes mitjanes."" A la Creu Alta, 
una zona tradicionalment poc activa, pero on l'afer 
Gran Via havia suscitat, ja en els anys anteriors, un 
inici de mobilització, l'Associació de Veins es 
funda el 1976."' 

Un terreny en el qual durant aquest perio- 
de es desenvolupa una acció significativa del movi- 
ment vei'nal és el de la convergencia amb el mo- 

18 Agrupación de I/ecnos de la Urbanización Concordia. 
Hoja Informativa (Sabadell), (novembre de 1975). 

'9 Jerdnimo S., «Aplec popular y reivindicativo en la Con- 
cordia~, Can Oriach, núm. 93 (juliol-agost de 1976), p. 24. 

'OAndreu CASTEI.LS, p. 29.39. 
" eUemeroteca», Can Oriach, núm. 88 (maig-jiiny de 

1975), p. 29; Jaume A. CAMINS, «La Riercta, claveguera a cel 
obertn, Can Oriach, núm. 100 (juny de 1977), p. 7-8. 

' l  Andreu CASTELLS, p. 29.53-29.54; «Editorial. ¿Un 
invierno como los demás?», «El conflicto de los transportes 
urbanos,, i «Uemeroteca,~, Can Oriach, núm. 86 (gener-fe- 
brer de 1976), p. 3, 8 i 21; Esranislao, «Apuntes de 10 días., 
Can Oriach, núm. 87 (mar$-abril de 1975), p. 21. 

viment obrer, una confluencia que s'expressa al vol- 
tant de temes com la carestia, la lluita contra l'atur i 
la solidaritat amb els treballadors de les empreses en 
conflicte, i que culminara amb la vaga general de fe- 
brer de 1976 i també amb la vaga del metal1 de la 
tardor d'aquell mateix any (a aquests dos darrers 
episodis hi farem referencia més endavant). Pel que 
fa a la solidaritat amb lluites obreres, destaca espe- 
cialment el paper actiu del moviment veaal en el 
cas de Clima Roca, entre gener i marc de 1975, i 
el d'Autotransportes Martí; en aquest darrer cas, les 
associacions de veins aprofiten l'ocasió per reiterar 
I'exigkncia de municipalització del ~ e r v e i . ~ ~  Quant a 
la carestia, el moviment vei'nal es concentra en els 
aspectes que afecten més directament els barris, com 
els abusos de les companyies elkctriques -objecte 
d'un full conjunt de tretze associacions de veins, el 
gener del 1975"3 i, sobretot, els de la Companyia 
d'Aigües de Sabadell (CASSA), contra la qual, des 
de principis de 1976, es desenvolupa a escala de rota 
la ciutat una forra campanya, al caliu de la qual es 
constitueix la Coordinadora de Grupos Anti-Cates- 
tía i s'incorporen nombroses dones a l'activitat del 
moviment vei'nal, i que inclou accions com l'ocupa- 
ció, el julio1 de 1976, de la seu de CASSA per part 
d'un grup de 200 persones, «en su mayoria mujeres 
de los barrios de nuestra ciudad [...] algunas de h 
mümas ancianas de más de setenta arios»."" 

L'ensenyament, marcar per una creixent mobi- 
lització de professorat i alumnes, continua essent 
un dels temes principals de preocupació del movi- 
ment veinal, tant en els diversos barris com a escala 
de rota la ciutat, on es consolida el moviment 
d'Associacions de Pares d 'Atumne~.~~ Junt amb la 

" Agrupación de Wcinos Concordia. Hoja Informntiva 
para lossocios (mar5 de 1975), p. 14. 

'' A. G. .Grupos anti-carestía sobre el aguan i «Comu- 
nicado de la Coordinadora Anti-Carestía», Can Oriach, 
núm. 92 (maig-juny de 1976), p. 22-23; Miguel RIJB~N DE 
CELIS, «E1 encierro en la Compañia de Aguas*, Can Oriach, 
núm. 93 (juliol-agost de 1976), p. 34. 

"Asociaciones de Padres y Asociaci«nes de Vecinos. ,,En- 
trevista con el Sr. Sanmiquel*, Can Oriach, núm. 89 (setem- 
bre-octubre de 1975), p. 26; «Entrevista entre el Tte. de Alcal- 
de y grupos de padres. Cincuenra millones dc ptas. pagan al 
año los padres de Sabadell en concepto de prrmanenciasn, Can 
Oriach, núm. 90 (novembre-desembre de 1975), p. 21. 
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qüestió educativa, les associacions de veins conti- 
nuen prestant una atenció prioritaria a un tema 
tradicional de les seves reivindicacions, com és la 
sanitat. A principis de 1975, un brot de meningitis 
mobilitza el veinat de diversos barris -amb la rea- 
lització d'assemblees i manifestacions on partici- 
pen centenars de persones- en protesta per la inac- 
ció m~nicipal.~' El 1976, les associacions de veins 
han &intervenir per evitar la supressió, per part de 
la Mutua Sabadellense, dels dispensaris dels barris 
impulsats pel moviment veinai des dels anys sei- 
xanta; a finals d'any, Can Oriacb informa que les 
gestions realitzades han tingur exit, encara que la 
reivindicació de fons continua essent I'ampliació 
del servei sanitari de la Seguretat Social als barris; 
les accions han estat realitzades per la Coordinado- 
ra de la Sanidad de las Agrupaciones de Vcciiios, 
que en els mesos següents continuara exigint l'es- 
mentada ampliació i la construcció d'un hospital 
que cobreixi les necessitats de la ~ iu ta t .~ '  

El treball conjunt del moviment veinal en 
aquests i altres temes troba la seva expressió orga- 
nitzativa en una creixerit coordinació, que acaba 
per concretar-se, a principis de 1975, en la consti- 
tució de la Federació d'hsociacions de Veins de 
Sabadell. A finals de 1976, a més de la Federació, 
funcionen a escala de la ciutat coordinadores d'ur- 
banisme, ensenyament, ensenyament professional i 
la ja esmentada de sanitat. Pel que fa a la Federa- 
ció, el president de la seva Comissió Gestora, Joan 
Molas, denuncia en aquelles mateixes dates que 
encara no ha estat legalitzada -quan fa ja gairebé 
dos anys que ha estat presentada la documentació 

' W a r i  Carmen, *Un niiio de Can Oriach fallece de 
meningitis», Can Orinch, núm. 87 (mar$-abril de 1975), p. 
24; «Hemeroteca>>, Can Oriach, núm. 88 (maig-juny de 
19751, p. 29; Andrcu CASTELIJ, p. 29.37. 

"Jerónimo S., «Concordia: higiene y sanidad en el ba- 
rrio*, Can Oriach, núm. 92 (maig-juny de 19761, p. 24; d a -  
nidad», Can Oriach, núm. 98 (desembre de 19761, p. 9-10; 
Jerónimo SÁNCHEZ, «Sanidad. Graves, graves deficiencias» i 
Jnsep M. PLANS MOI.INA, .El hospital general ...,,, Can 
Oriach, núm. 99 (febrer de 1977), p. 9, 10 i 23-24. Ja a prin- 
cipis de 1976, les associacions de veins havien fet pública una 
declaracid sobre la sanitat a la ciurat, que constitueix una pla- 
taforma global sobre el tema, centrada en la prioritat de I'in- 
terks col.lectiu sobre el benefici privar i en i'cxigencia &una 

corresponent-, en una mostra més dels obstacles 
que posen les autoritats a I'acció del m o ~ i m e n t . ~ ~  

La implicaciá del moviment veinal en les ini- 
ciatives polítiques més generals troba una expressió 
preferent en I'exigkncia d'amnistia dels presos polí- 
tics. El 9 de desembre de 1975, les associacions de 
veins de Sabadell adrecen una carta en aqiiest sen- 
tir al governador civil.4' La demanda d'amnistia es 
concreta també en la petició d'un posicionament 
de I'Ajuntament, fet que, junt amb el descontenta- 
ment generalitzat amb la gestió municipal, contri- 
buiri a centrar-hi la protesta. El 22 de desembre, 
catorze associacions de veins de la ciutat fan públi- 
ca una declaració en exigeixen I'ajornament de 
I'elecció de I'alcalde, prevista per a dates properes, 
critiquen arnb duresa l'actuació del consistori, que 
«ha sido nefdsta para los intereses de la mayo7ia de 
ciudaáanos, beneficiando únicamente a una mayorfa 
privilegiada>> i exigeixen la «total democratización de 
las instituciones públicas empezando por los Ayunta- 
mientos,>, i també ,<la dimisión del actual consistorio 
en pleno».50 El 24 de desembre, trenta-quatre enti- 
tats ciutadanes, entre les quals hi ha la rnajoria de 
les associacions de veins, presenten a I'Ajuntament 
una sol.licitud pesque el següent Ple municipal 
aprovi la demanda d'amnistia. El Ple se celebra el 
30 de desembre, arnb una clevada assistkncia; Bur- 
rull es nega a considerar la petició i es produeixen 
agressions d'elements ultradretans contra els repre- 
sentants veinals i els periodistes pre~ents.~' Les as- 
sociacions de veins reiteren l'exigkncia de dimissió 
del consistori i posen en mama una campanya de 
recollida de signatiires de suport a aquesta petició. 

gestió sanitaria democratica; cf. Agmpacidn de VPrnoi Con- 
cordia (abril de 19761, p. 15. 

i5«La Federación de Asociaciones de Vecinos en mar- 
chan, Agrupación de Verinor Concordia, Hoja informativa para 
lor socios (mar$ de 1975), p. 15; -Los problemas de nuestros 
barrios>> i Joan MOIAS, «Queremos un Ayuntamiento demo- 
crático y descentralizado», Can Oriach, núm. 98 (desembre 
de 19761, p. 9 i 17-18. 

" «Las Asociaciones de Vecinos piden amnistíaa, Can 
Oriach, núm. 90 (novembre-descmbre de 1975), p. 16. 

'OCirar per Xavier VINADEK i Jnsep M. BENAU~., p. 31-34, 
" Pleno Municipal (30 diciembre 1979. Informe de lar 

Arociacioner de Vecinos de Subadell. Separata de Can Oriach, 
núm. 90 (novembre-desembre de 1975). 



Malgrat la pressió policial, n'aconsegueixen més de 
8.000, i els dies 22 de gener i 12 de febrer de 1976 
es produeixen manifcsíacions per la dimissió de 
Burrull, en les quals participen, malgrat la prohibi- 
ció, milers de persones. A aquest procés de mobi- 
lització s'hi afegeixen les de I'ambit de I'ensenya- 
ment; el 13 de febrer, una manifestació de mestres, 
pares, mares i alumnes és dissolta amb tanta 
violencia que fins i tot algunes criatures resulten 
ferides. Aquest fet, al qual se suma la brutalitat rei- 
terada de les actuacions policials dels dies següents, 
sera el detonant últim del procés que dura a la vaga 
general, que es comcnp a materialitzar el 19 de fe- 
brer i s'estén a tots els sectors productius i ciuta- 
dans a partir del 23 de febrer. No correspon al pre- 
sent article descriure ni analitzar la totalitat de 
factors d'aquesra vaga, el protagonisme principal 
de la qual, evidentment, correspon al moviment 
obrer, perb sí que cal subratllar tant I'especial di- 
mensió ciutadana de la vaga com la funció destaca- 
da del moviment veinal en el procés que hi con- 
dueix, tant pel seu paper capdavanter en La 
campanya per I'amnistia, com, sobretot, pel seu 
enfrontament -d'anys de durada- amb I'Ajunm- 
ment, que contribueix a centrar-hi bona part de les 
ires ciutadanes que s'expressen en aquella mobilit- 
zació; aixb ajuda a explicar també el fet que una de 
les conseqüencies més rellevants de la vaga sigui, 
precisament, que Burrull abandoni I'alcaldia. A 
més, cal constatar la presencia de dirigents velnals 
a la Comisión Inter-ramos que coordina la vaga: 
entre els onze components d'aquesta comissió, hi 
trobem, per exemple, Francisco Morales -dirigent 
del PSUC i enllac sindical de Construcciones José 

Dionisio GIMÉNEL, <,Alcalde Burroll: 'yo sigo'», Mari 
Carmen, c1.a manifestación del día 12: Burrull dimite...», 
<<Huelga general en Sabadelln i «Rueda de prensa con las Aso- 
ciaciones de Veciriosn, Can Oriach, núm. 90 (novemhre.de. 
sembre de 1975), p. 5, 10-12 i 25. Relars mes extensos i ani- 
lisis de la vaga, a Xavier VINADER i Josep M. BENAUL, i 
rambé a Dionisio GIMÉNE~., Sabadell, e[ pueblo unido ... 
I'Hospitaler: Alternarivas, 1976. Sebastian M. Batfour ha 
destacat que I'amplirud de la protesta ve donada, en parr, per 
la convergkncia de La conRhivim laboral, e! moviment dc 
barris i la campanya per I'amnistia; cf. Sebastian M. B.4.- 
FOUR. La dictadura, los wabajadores y la ciudad El movimien- 
to obrero en el Arca Metropolitana de Barcelona (1937-1788), 

Ribas Ros, perb també president de I'AVCO- 
i Avaro García -jurar d'empresa &ASEA-CES i 
antic presidenr del Centre Cultural de Torre- 
romeu-; també José Bravo, primer president de 
I'AVCO, té un paper destacat en la mobilització 
com a dirigent de les Comissions Obrcres del tex- 
til." 

Si a la vaga general de febrer de 1976 les asso- 
ciacions de veins juguen un paper rellevant sobre- 
tot en el procés previ, les informacions de la vaga 
del metal1 del setembre del mateix any apunten a 
un protagonisme específic de sectors del moviment 
de barris, i especialment de les dones, en l'extensió 
i la solidaritat amb una lluita que, tanmateix, no 
assolira un grau de mobilització tan amplia i aca- 
bara amb una der r~ta . '~  

Durant els anys 1975 i 1976, molts dels trets 
de I'evolució del moviment veinal sabadellenc que 
hem analiaat en les dues parts d'aqiiest articie arri- 
ben al seu mixim desenvolupament, Així, es culmi- 
na el procés de trinsit de les reivindicacions concre- 
tes cap a una visió més global del problema urba -i 
una proposta de model alternatiu de ciutat-, alhora 
que es diversifiquen els temes de treball de les asso- 
ciacions. Un altre aspecte fonamenral és el reforga- 
ment orgarritzatiu del moviment, amb el naixement 
de noves entitats, i'articulació més important de les 
ja existents (noves vocalies i comissions de treball) i 
la constitució formal de la Federació d'Associacions 
de Velns i de divecses coordinadores sectorials. Les 
dades de que disposem sobre I'augment de I'aliliació 
són molt fragmentaries i no permeten establir una 
apreciació global d'aquest possible increment, enca- 

Valencia: Edicions Alfous el Magnanini, 1988, p. 237-245, i 
Sebasrian M. BNTOUR, «Conflicte social i rnobilirzació poli- 
rica en el darrer franquisme, 1960-1976», dins Josep M. BE- 
NAUt., Jordi CALVET, Esteve DEU, Indúrtria i ciutat. Sabadell, 
1800-1780, Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach: Publica- 
cions de I'Abadia de Montserrat, 1994, p. 307-326. 

" Ran~ón CASALS, «El metal: conciencia y unidad*. Can 
Oriach, núm. 94 (serembre de 1976), p. 4-6, i diversos arti- 
cles a Can Oriach, núm. 95 (octubre-novembre de 1976). 
Un relat més extens de la vaga a Didac FABREGAS i D'ionisio 
GIMÉNEZ, La huelga y la reforrna: Sabadell, meza1 orono 1976 
Madrid: Ediciones de la Torre, 1977. 
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ra que comptem amb una informació significativa, 
procedent d'una font que difícilment por tendir a 
exagerar el nombre de socis: el mateix alcalde Bur- 
ruli, que el desembre de 1975, tot pretenent negar 
representativitat al moviment veinal, afirma:  acaso 
los socios no lkguen a ser diez mil>,," una xifra gens 
menyspreable en una ciutat que en aquella epoca té 
uns 180.000 habitants, més encara si tenim en 
compre la pauta d'un soci per llar. Sigui com sigui, 
el que resulta innegable és el fort augment de la par- 
ticipació veinai, si atenem la proliferació de mobilit- 
zacions i protestes que hem descrit; en aquest pro- 
cés, el moviment organiaat augmenta la seva 
legitimitat com a portaveu deis habitants dels barris. 

Probablement són les dones el sector que, de 
forma més significativa, incrementa la seva partici- 

pació a I'acció del moviment: moltes de les con- 
centracions i manifestacions que hem esmentat 
compten amb la participació majoritiria -i a vega- 
des exclusiva- de  dones. També es desenvolupen, 
en el si de les associacions de veins, estructures 
adregades, entre altres objectius, a organitzar les 
dones, com ara les  asociaciones de Amas de Casa), 
o les vocalies anti-carestia. Un pas més d'aquest 
procés d'organització, que comenga ja a incorporar 
elements netament feministes, el marca el sorgi- 
ment, dins de les associacions, de grups i vocalies 
amb un plantejament de lluita pel conjunt de les 
reivindicacions de les dones: ja el 1975 es consti- 
tueix el Grup de Dones de Gracia, i n'hi hauri 
d'altres que el seguiran." Igualment, hi ha diversos 
testimonis del protagonisme del jovent, que en 
molts casos es dota de seccions i grups específics 

'" Cirat per Xavier VINADER i Josep M. RENAUI., p. 34. cia) que corresponen a done* i les Termes, amb quatre 
" Gdria Informa, núm. 4 (1975), p. 29. Pel que fa als dones sobre un total de setze membres el 1976; en altres 

continguts feministes, cf. Montse, «La mujer y la lucha por la casos, com Arraona-Merinals, hi ha un cert retrocés. ~ C a m -  
emancipacibnn, Can Oriach. núm. 98 (desembre de 1976). bio de Cargos., Centro Cultural TorreRomeu (marg de 1975). 
p. 21. I'el que fa a la presencia de les dones a les juntes de les p. 3-4; Un subscriptor, .Asamblea en 'Les Termes'», Can 
associacions, les dades disponibles mosrren un increment en Oriach, núm. 87 (marg-abril de 1975), p. 26-27; RUEJ, 
els casos del Centre Cultural de Torre-romeu -on, dels sis ~Arociación de Necinor Arrabona-Merinaler)) (expedient núm. 
carrecs renovars el 1975. n'hi ha quatre (inclosa la presiden- 255). 



dins dc les associaci~ns,'~ i també dels sectors pro- 
fessionals, la col.laboració dels quals amb el movi- 
ment cs consolida en terrenys com I'elaboració de 
propostes urbanístiques alternatives, la sanirat o la 
difusió periodística dels conflicres. 

Les assemblees continuen estenent-se en 
aquests anys, com hem pogut veure en el cas de 
molts dels conflictes relatats, i continuen consti- 
tuint una de les dimensions d'exercici dernocritic 
del moviment, com també ho són les diverses con- 
secucions obtingudes, des de les dels barris de 
I'OSH fins a la col.locaci6 de semifors o l'obertura 
de noves escoles; també es produeix la conquesta 
prdctica del dret de manifestació, encara que amb 
el preu d'afrontar la repressió. Cal insistir, tanma- 
teix, en el sistemitic tancament de I'Ajuntament 
respecte al gruix de les demandes veinals, encara 
que també es por interpretar la mateixa caiguda de 
Burrull com una de les consecucions mis significa- 
tives del moviment. 

El ventall de formes de lluita s'eixampla: s'es- 
tenen les modalitats més Iúdiques i participatives 
-inauguracions simbbliques, festes- i es continuen 
utilitzant les vies legals -impugnacions de plans 
parcials-, pero al mateix temps hi ha una tenden- 
cia a la radicalització, amb col.locacions rnassives 
de pancartcs, concentracions i manifestacions o 
ocupacions de seus oficials. La relació del movi- 
ment veinal amb I'Ajuntament arriba al seu punt 
de trencament i enfrontamcnt mhim,  tant pel que 
fa a la gestió municipal com als aspecres mds direc- 
tament polítics, i aquesra siruació se salda, com 
acabem d'indicar, amb tina victoria del moviment 
que constirueix la culminació d'un llarg i creixent 
conflicte amb el poder local franquista. 

La historia del moviment veinal sabadellenc 
entre els darrers anys seixanta i la primera meitat 
dels setanta ens mostra el trinsit des de I'activitat 
d'uns nuclis minoritaris i amb capacitats d'acció li- 
mitades fins a la formació d'un ampli moviment 

social que 6s capas d'implicar sectors significatius 
de la població dels barris en la defensa de reivindi- 
cacions que cada cop tendeixeri a globalitzar-se 
més, i que desplega un ventall de rnodalitats d'ac- 
ció que van de la legalitat mé,s estricta fins a I'acció 
ildegal; aquest moviment arriba a esdevenir un fac- 
tor primordial de crisi del poder franquista en 
I'imbit local. 

La constatació de Ics limitacions del movi- 
ment durant els darrers anys seixanta no hauria de 
portar a rnenystenir la rellevincia dels processos es- 
devinguts en aquella epoca; més aviat al contrari: 
malgrat la frustració que inanifesten en ocasions 
els integrants dels nuclis organiaats, es tracta 
d'uns anys de transició i preparació per a la nova 
etapa que s'obriri a partir de 1970; són anys de ve- 
ritable construcció de moviment social, d'activitat 
cultural, de lenta difusió de la necessitat de la par- 
ticipació i I'acció col.lectiva, i en aquest sentir cal 
revaloritzar la seva importincia. 

El creixement i I'ampliació del moviment vei- 
nal és una dada constant del període estudiat, cs- 
pecialment durant la primera meitat dels anys se- 
tanta. Aquesta creixent massificació s'expressa en el 
reforsamcnt de les organitzacions preexistents i 
el sorgiment de noves associacions a barris on no 
n'hi havia, en l'extensió de les mobilitzacions a 
zones abans inactives i en un incrcment substarrcial 
de la participació veinal. 

El grau d'augment de I'afiliació resulta difícil 
d'establir, ates el caricter fragmenrari de les infor- 
riiacioiis que conté la docurrientació consultada. 
En qualsevol cas, es constata la forta diversitat 
entre batris durant totes les etapes estudiades, i 
sembla versemblant una pauta que combina una 
afiliació relativament baixa, 'encara que creixent 
(cosa que cal matisar tcnint en compre que sol 
haver-hi només un soci per llar, i també que cap al 
final del període es produeix un increment més 
notable del nombre de socis, almenys si hem de fer 
cas de les apreciacions de Burrull que hem esmen- 
tat anteriorment), amb una participació cada cop 
més massiva en les accions del moviment. Tanma- 

96 «El Manifiesto de los jóvenes», Can Oriarh, núm. 90 (novembre-desembre de 1975), p. 17 
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teix, és freqüenr que les associacions es queixin de 
la participació limitada dels velns. Aquest fet re- 
Aectiria, sens dubte, l'existkncia de graus molt difc- 
rents de preocupació pels problemes col.lectius, 
perb cal tenir també en compte el conrext polític 
de manca de llibertats democririques, que evident- 
ment condiciona la implicació de sectors amplis de 
poblacio en organitzacions reivindicatives: un dels 
objectius bisics del regim dictatorial és, precisa- 
ment, la inhibició d'aquesta participació. Ara bé, a 
mesura que avanga el temps, es produeix una am- 
pliació substancial de la participació, fet que resul- 
ta encara més significatiu si tenim en compte que 
algunes de les accions desenvolupades adquireixen 
més radicalitat amb el pas dels anys. Aixo reflecteix 
un procés de dcscobriment de la valídesa de I'acció 
col.lectiva i organitzada davant les solucions indivi- 
duals que havien primar en kpoques anteriors a 
l'hora de resoldre problemes com i'habitatge i la 
feina. L'experikncia del nou moviment obrer, espe- 
cialment a partir de 1966, no és aliena a aquesta 
trajectbria, com tampoc ho és la rellevincia del 
barri com a imbit d'experiencies col.lectives i ho- 
nioghrties. És cert que la participació majoritiria 
dels habitants dels barris es produeix en situacions, 
moments i llocs concrets, i al voitant de temes par- 
ticularment sensibles. I'erb les franges de població 
mobilitzades al llarg del procés són cada cop més 
nombrases a tots els barris. En general, podríem 
Armar I'exist&ncia d'una pauta de participació ac- 
tiva minoritaria perb substancial, amb moments 
participatius més amplis -i, en alguns casos, com 
el dels barris de I'OSH, continuars al llarg de di- 
versos anys-, que rcflectirien I'existkncia d'una 
identificació de sectors més nombrosos amb les rei- 
vindicacions i les accions del moviment. 

El pas de la sortida individual a la col.lectiva 
va acompanyat d'altres trets que caracteritzen I'ac- 
ció del moviment veinal. En els primers anys estu- 
diats, aquesta acció se centra en la substitució dels 
poders públics per mitji d'activitats assistencials i 
de gestió de la vida social dels barris. També es fan 
peticions a les autoritats per tal que resolguin pro- 
blemes concrets. Progressivament, pero, es perd 
rota esperanca en la possibilitat que la pura petició 
seweixi per als objectius plantejats, i es van assu- 
mint formes d'acció que signifiquen un grau de 

pressió més important sobre les institucions: reco- 
llides de signatures, presencia fisica a plens munici- 
pals, accions de desobediencia com la vaga de pa- 
gaments de I'OSH o la negativa a pagar les 
contribucions de la Gran Via, recuperació simboli- 
ca d'espais reivindicats i, finalment, manifestacions 
i ocupacions de locals. Cal insistir que es tracta 
més d'una diversificació de les formes de lluita 
-que inclou la incorporació d'elements d'il.legalitat 
a I'acció primordialment legal del moviment-, que 
no pas de la substitució de les unes per les altres, 
encara que, cada cop més, els aspectes assistenciaIs 
i de gestió resten en segon terme i la petició a les 
autoritats sol anar acompanyada de les formes de 
pressió esmentades. Aquest trinsit es produeix en 
paral.lel a la progressiva massificació del moviment, 
i desprfs que els sectors organitzats constatin els Ií- 
mits de la seva actuació anterior. 

Una de les principals formes d'acció del movi- 
ment és la realització d'assemblees de barri o de 
zones concretes, que es comencen a portar a terme, 
en algunes casos, a finals dels seixanta, pero que 
s'estenen a la dkcada següent, especialment a partir 
de 1972. Les assemblees representen una de les 
instincies més rellevants per garantir una amplia 
participació dels vehs i per vincular-los a Sacció 
del moviment organitzat. Pel mateix motiii, cons- 
titueixen una de les dimensions d'exercici de- 
mocdtic i representativitat del moviment vehal. 
Altres expressions d'aquest exercici són el mateix 
funcionament intern de les associacions de veins i 
la lluita perquk comissions elegides per les assem- 
blees controlin les realitzacions urbanístiques que 
es van aconseguint als barris. Precisament aquestes 
consecucions són una darrera mostra de la validesa 
del movimerit con1 a via per a fer efectives les ne- 
cessitats dels habitants dels barris, encara que I'ac- 
titud de les autoritats, i especialment de 1'Ajunta- 
ment, sol ser poc propícia a atendre les demandes 
plantejades. 

Les relacions del moviment amb I'Ajuntament 
evolucionen de forma clara al llarg del període es- 
tudiat, i passen d'un ccrt to de respecte mutu a un 
ripid deteriorament, precisament a partir de la 
constatació del ereixent tancament municipal en- 
vers les peticions fetes des dels barris, un tanca- 
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ment que s'expressa en conflictes com el de la pavi- 
mentació o el de la Gran Via. D'aquesta manera, 
es posa en qücstió la representativitat d'una insti- 
tució municipal no elegida i que és percebuda amb 
una clara vinculació amb les minories dorninants a 
la societat. Aquest qüescionament comensa pels al- 
caldes de barri i s'estén després al conjunt del con- 
sistori, f i n ~  a arribar a la crítica radical de la seva 
política urbanística i a I'exigencia de dimissió de 
I'equip de govern municipal i la seva elecció de- 
mocritica. L'acció del rnoviment veinal és un fac- 
tor de primer ordre en el desprestigi ciutadi de I'A- 
juntament franquista, i sense aquest procés prcvi 
no s'cxplica que un dels resultats principals de la 
vaga general de febrer de 1976 sigui la dimissió de 
I'alcalde Burrull. 

Dins del marc general de la creixent partici- 
pació en les iniciatives del moviment veinal, hem 
centrar cspecialment l'atenció en el paper jugat 
per les dones, que al llarg d'aquests anys van con- 
querint espais en el si del moviment. A partir 
d'una situació inicial caracteritzada per un fort 
predomini masculí en el col.lectiu de socis i a les 
juntes de les associacions de veins, es va produint 
un increment, lent pcrb constant, de la presencia 
de dones en aquests brgans. Perb potser la dada 
més significativa és el seu protagonisme en les ac- 
cions que caracteritzen el procés de massificació 
del moviment, amb una presencia central i sovint 
majoritiria en episodis com les primeres manifes- 
tacions. Paral.lelament, es van creant dins del mo- 
viment grups dinamitzats per dones, ja siguin reu- 
nions d'<,amas de m a »  o vocalies que treballen el 
tema de la carestia. Cap al final del període, co- 
menten a sorgir griips específics de dones que fan 
seus plantejaments explícitament feministes, des- 
prés d'un llarg procés que havia arrencat als pri- 
mers anys seixanta. 

Altres col.lectius específics que juguen un 
paper rellevant en el moviment veinal són el jovent 
i els sectors professionals. Pel que fa a la gcnt jove, 
tot sembla indicar qiie aporta una bona part dels 
efectius de les franges més actives del veinat, un fet 
que no és sorprenent si tenim en compte tant l'ele- 
vat percentatge de població jove existent als barris 
com el paper central de la joventut en el conjiint 

dcls moviments socials desenvolupats sota el fran- 
quisme, i particularment en el nou moviment 
obrer. Aquest protagonisme fa que els sectors joves 
del moviment de barris siguin un dels objectius 
preferents de les accions repressives que es produei- 
xen. L'altre col.lectiu a que ens hem referir són els 
professionals de diversos imbits (assistents socias, 
arquitectes i urbanistes, treballadors de la sanitat, 
periodistes), que contribueixen amb els seus sabers 
a formular les propostes del moviment i a difon- 
drc-les i, en el cas particular de les assistents so- 
cial~, firis i tot juguen un paper destacar en la posa- 
da en marxa de moltes de les organitzacions veinals 
als anys seixanta. 

Ilanilisi de I'evolució de les característiques de 
I'acció del moviment veinal mostra, en resum, un 
procés de massificació al llarg del qual s'inrensifica 
la confiictivitat per la millora de les condicions 
dels barris, i molt especialment dels barris obrers. 
1.a constatació de la forp  i la capacitar creixents 
del moviment veinal en el seu enfrontament amb 
les autoritats municipals franquistes i amb els sec- 
tors dominants de la societat sabadellenca ens pro- 
porciona un exemple del paper central &un movi- 
rnent social en la crisi final de la dictadura, en 
aquest cas a escala local. Aquest paper compren 
tant el deteriorament de I'autoritat franquista com 
la canalització de les energies de sectors amplis de 
la població, i no es redueix a una crisi de la forma 
política de dominació, sinó que inclou trets, parti- 
cularment la proposta d'un model de ciutat propi i 
diferenciar, que tendeixen a un projecte social al- 
ternatiu. 
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