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COMUNICAT OFICIAL DE LA FAVIBC 
 

La Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC), a causa dels fets 
succeïts el passat 20 de setembre amb l’assalt violent per part del Govern Espanyol a les nostres 
institucions i amb la detenció d’alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, volem expressar la nostra 
condemna ferma a aquest atac contra els drets civils i les llibertats del poble català.  

 

Així mateix condemnem i denunciem públicament la intervenció de l’Estat a les finances catalanes, que 
comprometen el pagament de diferents programes a la nostra Federació, i que per tant, moltes millores 
aconseguides gràcies a la lluita veïnal es veuran eliminades o desplaçades al no-res, a causa d’aquests 
comportaments més propis d’un règim dictatorial que d’una democràcia del segle XXI.  

 

Tot això significa un greu problema per l’estat dels nostres barris federats a l’entitat, i per la situació 
econòmica dels nostres 42 treballadors que realitzen una tasca extraordinària arreu del territori català 
prevenint l’exclusió social dels diferents col·lectius que conformen la nostra plural societat.  

 

És així com el moviment veïnal de la FAVIBC, caracteritzat per la reivindicació en la defensa dels drets 
fonamentals dels nostres veïns i en la lluita pacífica per aconseguir uns barris dignes, no ens podem 
mantenir al marge de la situació de retallada de les nostres llibertats democràtiques, que tant van costar 
aconseguir.  

 

Des de la FAVIBC considerem que defensar el dret a decidir no és un delicte. És per això, que fem una 
crida als nostres veïns i veïnes dels 140 barris federats a l’entitat a mobilitzar-se i defensar la nostra 
democràcia, les nostres institucions i tots els nostres drets pacíficament. 
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