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1. INTRODUCCIÓ 

 
La Memòria 2016 recull els aspectes més destacats dels treballs interns i externs, dels 
diferents tipus d'accions I activitats que hem realitzat des de la FAVT en aquest any 
2016, que va tenir el punt d'inflexió en l'Assemblea General Anual, que es va fer  el 31 
d'abril, i en què es va escollir la nova junta Directiva de l'entitat pels dos anys següents. 
El fet distintiu del treballs desenvolupats per la junta FAVT aquest darrer any amb els 
d’anys anteriors radica en què, a més de participar en temes d'interès general en Taules 
i Comissions, s'ha donat molta importància a la defensa dels Drets Humans i Socials de 
les persones, s’ha propiciat que diverses Associacions de Veïns que no formaven part 
de la Junta Directiva i fins i tot no estaven federades s'hagin federat i algunes s’hagin 
incorporat a la Junta. 
El reflex d'això és que la Junta Directiva ha tancat l'any, composta per representants 
de 17 AAVV, un número sense gaires precedents, sent 26 les AVV federades, 6 més 
que al tancar l'anterior any 2015. 
2. Durant tot l'any els membres de la Junta hem seguit participant en Taules i 

Comissions municipals o no, i desenvolupant accions molt importants que podem 
resumir en: 
1.-Una més gran dedicació a temes d'Educació, LGTB i contra la violència de gènere. 

3. 2.- Posada en marxa i desenvolupament de la Campanya "Volem una Terrassa 
Neta" motivada per la preocupació general de millorar la deficient neteja pública 
de la ciutat. 

4. 3.- Posada en marxa de l'Aula Actual, un programa d'ajuda social per les persones, 
desenvolupada per varies AV federades. 

5. 4.- Contribuir a la consolidació de les Comissions Veïnals de La Riera de Les Arenes i 
de la del Palau, recolzant la seva bona feina demanant un millor manteniment de 
les rieres i torrents de la ciutat, i promovent la constitució d'una coordinadora. 

Nom: FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE TERRASSA 
Municipi: TERRASSA 

Adreça: Plaça del Tint, 4 - Casal Cívic de Ca N’Aurell  08224 
Telèfon: 93 789 13 97 c/e: secretaria@favterrassa.org 

Núm. de registre d’entitats:   0037 

Data de legalització: 1987 

Número Identificació Fiscal: G- 58783879 

Sector temàtic: SOCIAL 

Àmbit territorial d’actuació: CIUTAT DE TERRASSA 

Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 17h a  20 hores 

DADES DEL RESPONSABLE DE L’ASSOCIACIÓ 

Nom i cognoms: RAMON CLARIANA CALVO 
Adreça: Plaça del Tint, 4 - Casal Cívic de Ca N’Aurell - 08224 
Municipi: TERRASSA 
Telèfon: 93 789 13 97 c/e:secretaria@favterrassa.org 
C{rrec o funció dins l’associació: PRESIDENT 
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6. 5.- Seguir participant com a entitat membre de la Taula de l'Aigua de Terrassa en la 
defensa del seu treballs per aconseguir la gestió pública de l'aigua de la nostra 
ciutat, en moments clau, ja que el 9 de Desembre es va acabar la concessió de 75 
anys que tenia Mina, des de el 1941. 

7. 6.- Seguir participant en les feines de l'Espai per la defensa dels drets Humans i 
Socials de Terrassa del que som membres, i que, durant l'any ha consolidat la seva 
estructura, negociant un Conveni amb l'Ajuntament i consensuat en la regidoria de 
Qualitat democràtica, que s'ha signat en el mes de Desembre i en el que 
l'Ajuntament reconeix a l'Espai com a Comissió Ciutadana pel seguiment i impuls de 
la Carta europea de salvaguarda dels drets Humans a la ciutat. 

8. 7.- Dins l'objectiu de defensar els drets de les persones seguim col·laborant amb 
la PDST que defensa una millor Sanitat Pública a la qual hem donat la paraula en un 
Ple municipal i recolzat amb temes de sanitat, al mateix temps que un representant 
de la FAVT participa en el Consell de Salut municipal i a una Comissió de 
la CONFAVC. 

9.  
8.- I finalment , amb l'objectiu de ser transversals i treballar per una Participació 
Ciutadana des de la base, diferent, més directa, hem participat en les reunions del 
Consell d'Entitats d'Acció Social, del que som membres, junt amb més de 20 
entitats, i en la que diferents membres de la Junta hem participat, a títol personal, 
en els treballs de preparació de l'anomenat Parlament ciutadà. 
 

Sr.  Ramon Clariana 
President de la FAVT 
 

 
10. LA FEDERACIÓ (FAVT) 

A la FAVT es considera que les associacions de veïns i veïnes són elements bàsics per a 
la promoció de la cohesió social, el civisme i la participació ciutadana. És necessari que 
Terrassa disposi d'un moviment veïnal fort i unitari, capaç de renovar-se i de treballar 
conjuntament amb altres entitats i institucions, des d' una perspectiva de barri, però 
també de ciutat. 
 

2.1   OBJECTIUS GENERALS DE LA FEDERACIÓ: 
 
Els objectius definits des de la Junta busquen fer efectiva la consolidació d’una 

federació veritablement representativa i plural, fruit del procés iniciat per juntes anteriors. 
Aquests són: 

 
a) Fer més dinàmica i operativa la Federació augmentant el nivell de relació 
i col·laboració   entre les associacions... 
 
b) Proporcionar i impulsar, des de la FAVT, projectes comuns per a tot el 
moviment veïnal, gestionant l'obtenció de recursos amb tal de fer-los 
possibles. 
c) Obrir-se a altres sectors socials i entitats que intervinguin als barris, amb 
els mateixos valors i idees. 
  
d) Conèixer la situació de les associacions de veïns, analitzant possibles 
deficiències i proposant línies d'actuació que enforteixin a les 
organitzacions veïnals. 
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e) Millorar les relacions amb les administracions públiques, per avançar en la 
cogestió i la coresponsabilitat. 

A més d’aquests objectius genèrics i plantejats a llarg termini, des de cada {rea 
d’actuació i cada comissió es plantegen objectius més específics i concrets, per tal d’anar 
assolint aquests objectius generals. 

En termes generals, valorem que s’ha vetllat en tot moment per respectar i anar 
assolint els objectius generals, doncs hi ha un compromís clar i explícit per part de tots els 
membres de la Junta per treballar en una línia constructiva i de col·laboració que dóna 
solidesa a la tasca que portem a terme en el dia a dia de la Federació.  Pel que fa als 
objectius específics de cada àrea, han estat valorat per cada comissió i grup de treball 
concret i s’ha compartit i analitzat amb el conjunt de la Junta de la FAVT. 

2.2BARRIS DE LA FEDERACIÓ 
 
La Federació representa a més d’una vintena d'associacions que pensen que l'acció 

veïnal conjunta és la que veritablement incideix en la transformació de la ciutat. 
Tradicionalment a Terrassa sempre han existit diferents formes i opinions del paper que 
pot fer una federació, moltes vegades, aquests debats tenen més relació envers qüestions 
i aspectes personals que en decisions veïnals. Tot i respectant les decisions d'aquelles 
associacions1 que prefereixen actuar de forma individualitzada i criteris de ciutat, sempre 
s’han respectat i en moltes ocasions col·laboren amb la FAVT. 
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3.ORGANITZACIÓ 
 
La deliberació col·lectiva veïnal es fa en els òrgans de gestió propis de la Federació: 

la Comissió Executiva, la Junta, les Comissions de Treball i les Assemblees Generals. La 
posició de la Federació ha de ser reflex de l´interès del conjunt d´associacions de veïns, 
més d´interès general de la ciutat. 

 
3.1 LA JUNTA 
 
Durantl’any 2016, la Junta de la Federació ha anat consolidant la seva estructura i està 

formada per 18 membres, un dels quals participa en doble qualitat de membre de l’entitat 
Dismifísics -Prou Barreres i de l’ Avv. Can Boada del Pi, amb veu però sense vot.A 
l’Assemblea General Ordin{riarealitzadal´30 d´abrilde 2016es van aprovar els membres de 
la Junta Directiva de la FAVTpels propers dos anys. 
 

Com a conseqüència després de l´Assemblea General la Junta Directiva FAVT2016-
2017està formada pels següents membres: 

 
 

• President:  
Ramon Clariana Calvo                   (AV Poble Nou-Zona Esportiva)   
 

• Vicepresident 1: 
Dolors Lledó Alcalá   (AV Les Carbonelles) 
 

• Vicepresident 2: 
Jose Luis Charles Gracia (AV Font de l´Espardenyera) 
 

• Secretari: 
Josep Antoni Sanchez de Haro (AV Sant Pere Nord) 
 

 Tresorer: 
Miguel Hidalgo Herreras (AV Can Palet) 
 
 

 VOCALS: 
Gregorio Ramírez Cañada           (AV La Cogullada) 
Jordi Adrià               (AV Torrent d´en Pere Parres) 
Jaume Alcañíz  Paredes           (AV Gibraltar-Lluís Companys) 
Antonio Jimenez                          (AV Torre-sana) 
Raúl Sánchez Delgado                          (AV La Maurina) 
Joan Vila                                              (Prou Barreres)/Av. Can Boada del Pi 
Carlos Marín                                             (AV Can Anglada) 
José Francisco Melero Melero           (AV Plaça Catalunya-Escola Industrial) 
Josep Pou Esquius            (AV Vallparadís) 
Salvador Esquius Argilés           (AV Can Roca) 
Laura García Rico             (AV Barri Universitari-Cementiri Vell) 
Antoni Falgar                                           (AV. Ca N’Aurell) 
David Lérida                                             (Av. Xúquer) 
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Més endavant, amb motiu de la excedència de la Tècnica Rosa, la Vicepresidenta 
Dolors Lledó deixa el seu c{rrec per afrontar les tasques d’oficina, quedant només un 
Vicepresident, José Luís Charles Gracia. 
Aquesta situació, només es produeix mentre desenvolupi feines d’oficina, tornant a 
agafar el c{rrec a l’acabament d’aquestes tasques. 
 
 
3.2 SERVEI TÈCNIC I GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
L’oficina de la Federació est{ oberta de 17.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres. 

L'organització tècnica administrativa,constituïda per dos professionals contractats a 
mitja jornada, i treballen els temes administratius i de gestió i suport veïnal. 

 
 Organització administrativa: Convocatòries, actes, instàncies, 

comunicats de premsa. 
 Llistat de socis i protecció de dades segons estipula la llei. 
 Correspondència a través del correu electrònic. 
 Projectes associatius, memòries i justificacions per a l'administració. 
 Comptabilitat associativa . 
 Hemeroteca premsa de la ciutat. 
 
 
3.3 LA CONFAVC     
 

Des de 1994, i de manera ininterrompuda, la Federació  
d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) forma part de la Confederació d’Associacions i 
Federacions Veïnals de Catalunya  (CONFAVC)   que és una organització sense ànim de 
lucre que  coordina actualment 460 Associacions de veïns i 22 Federacions, i a través dels 
seus projectes, campanyes i serveis treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes des dels barris de Catalunya. 
 
La FAVT té un membre nat en el Consell Federal de l´entitat i participa activament en les 
seves activitats i també la FAVT té veu i vot en l’Assemblea General. 
 
En relació als treballs que compartim, la Comissió de Sanitat de la FAVT participa i està 
coordinada amb la Comissió de Sanitat de la COFAVC, en què es tracten temes de sanitat a 
un nivell superior al local. 
A l’Octubre del 2016, cinc associacions de veïns federades (Can Roca, Vallparadís, 
Cementiri Vell, Torrent d’en Pere Parres i Plaça Catalunya-Escola Industrial) van posar en 
marxa amb el recolçament de la FAVT i del Consell Local de Joves de Terrassa l’Aula 
Actual, que és un programa d’acció social de la CONFAVC. 
L’Aula Actual vol ser un programa intergeneracional dedicat als infants, adolescents, 
adults i gent gran, que té l’objectiu de educar i formar. Per al moment, les sessions de 
Terrassa són les dedicades a la gent gran. 
Abans, el dijous 9 de Juny del 2016, es va presentar el projecte a l’alcalde de la ciutat, el 
senyor Jordi Ballart, i al regidor de Serveis Socials i Joventut, Noel Duque. 
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3.4ASSEMBLEA  GENERAL  FAVT  2016 
 
L’Assemblea General Ordin{ria es va portar a terme el dia 30 d’Abril de 2016, al Centre 
Cívic de Ca N' Aurell, seu de la FAVT, i els temes més importants que es van abordar van 
ser: 

 
1. Comunicació de baixes d’associacions veïnals i ratificació de les noves 
incorporacions, des de l'última Assemblea general. 
2. Aprovació Acta Assemblea general FAVT 2015. 
3. Aprovació Memòria i Balanç Econòmic 2015 
4. Presentació i elecciódels candidats a la junta directiva FAVT. 
5. Presentació i aprovació del Pla de Treball 2016 
6.- Aprovació Pressupost 2016 

 7.-Resolució i pronunciaments. 
 
Va tancar l’assemblea la regidora de Qualitat democràtica,Meritxell Lluís. 
 
 

 
4. ORGANITZACIÓ BÀSICA 

 
 

URBANISME I MEDI AMBIENT 

 

 
 
MOBILITAT, VÍA PÚBLICA I MANTENIMENT URBÀ 

 

 Comissió Medi Ambient 

•Consell Municipal del Medi Ambient 

•Comissió Técnica Municipal de l'Aigua 

•Taula de residus 

•Consell Editorial de l'aigua 

•Taula Anella verda 

•Taula de l'aigua 

 

 Comissió de Seguretat 

 Comissió de Via Pública 

 Comissió Mobilitat 

•Comissió Local de Protecció 
Civil. 

•Consell Municipal de Seguretat 
Ciutadana 

•Comissió de Nomenclátor 

•Taula de Mobilitat 



Memòria FAVT 2016 
 

8 

 
 
 
 
 

SANITAT 

 

 
 

ENSENYAMENT 

 

 
 

CIUTADANIA I BENESTAR SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relacions i Coordinació 

 Relacions Institucionals 

•Amb altres Associacions 

•Amb CONFAVC 

•Amb Plataformes 

•Amb l'Ajuntament 

•Amb la Generalitat 

 Relacions i Coordinació 
•Comunitat Educativa de Terrassa 

•AAVV. 

 Comissió de Benestar Social 

•Comissió Municipal de Benestar Social 

•Taula de Pobresa Energètica 

•Taula de Discapacitats 

•Fundació Alei 

•Andana 
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ALTRES COMISSIONS EN LES QUE PARTICIPA LA FAVT 

 

 
 
 
4.1 LA  QUALITAT  DEMOCRÀTICA I  LA  PARTICIPACIÓ  FAVT 

 

L’any 2016 va començar amb la situació de que la FAVT havia recomanat a les AVV 
federades que no participessin als Consells de Districte ni als Consells o Taules municipals, 
pel motiu de que  havíem participat al Procés Participatiu de redacció del nou Reglament 
de participació ciutadana i havíem presentat propostes al juny 2014 i un any i mig després 
el reglament no s’havia aprovat ni es sabia quan es faria.  
 
El 13 de gener en una Reunió amb la regidora de Qualitat democràtica, Meritxell Lluis, 

aquesta és va comprometre a agilitzar el tema i portar a aprovació  el Reglament al Ple del 

mes de març, per el que la FAVT i les AVV associades vam tornar a anar als òrgans de 

participació municipals.  

El compromís es va complir i El Ple municipal va aprovar inicialment el reglament el 31 de 

març. Tot seguit la FAVT vàrem presentar al·legacions a sis aspectes del nou Reglament 

que tenien com a eix central la necessitat de que els òrgans participatius, en especial els 

Consells de Districte, tinguessin un cert caràcter decisori i que el potenciar la participació 

individual no podia significar disminuir la importància de la participació col·lectiva de les 

entitats i es proposaven mides per evitar-ho. 

Malauradament la major part de les nostres al·legacions no es van acceptar per 

l’Ajuntament i en el Ple del mes de juliol es va aprovar definitivament el nou reglament de 

participació Ciutadana que va entrar en vigor el 9 de setembre. 

En els 5 mesos transcorreguts, l'Ajuntament ha tingut dificultats per constituir els Consells 

de Districte, d'acord amb el nou Reglament,  precisament per la dificultat de convèncer als 

ciutadans, escollits per sorteig, per participar en aquests Consells  a títol individual, la qual 

cosa comença  a confirmar els recels del món veïnal, representat per la FAVT, que malgrat 

això continuem participant majoritàriament en els Consells de Districte.   

El futur dirà si el nou reglament és o no eficaç per millorar la participació ciutadana que la 

FAVT considerem un element determinant per aconseguir els nostres objectius de ser 

mediadors entre les Administracions i les AAVV i entre aquestes i la ciutadania. 

 Consum i Comerç 

 Ordenances Ajuntament 

 Altres 

•Taula comarcal de Comerç 

•Pressupostos, Taxes 

 

•Pacte Local per la Diversitat Sexual 
(Pacte DASIG) 
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Per això, en aquest any 2016 hem tingut relació directa amb l’Ajuntament de terrassa, amb 

la Generalitat, amb les AAVV, amb diverses plataformes socials i amb entitats diverses, 

entre elles partits polítics, sindicats i per descomptat amb els ciutadans, sigui en actes que 

hem organitzat o hem estat, sigui a través dels Medis Socials i dels Medis d’Informació. 

Respecte a l’Ajuntament de Terrassa.......  seguim amb el mateix redactat de l’any passat i 

actualitzem la Llista de Consells i taules en que hem participat, que són: 

Consell Municipal de Medi Ambient i la seva Taula de prevenció i gestió de residus. 

Comissió tècnica municipal de l’aigua i Consell editorial de l’aigua. 

Consell Municipal de protecció civil i de seguretat ciutadana. 

Consell Municipal de la Salut. 

Consell Municipal per a la igualtat. 

Consell Municipal de Benestar Social i la seva Taula de la pobresa energètica. 

Taula de Mobilitat 

Taula de la discapacitat, representats per Prou Barreres. 

Comissió nomenclàtor. 

A més a més, encara que la FAVT no té representants en els consells de districte, la majoria 

dels membres de la nostra junta són consellers de districte, representant a les seves 

respectives AAVV. 

Respecte a la nostra relació amb plataformes socials, participem a l’Egara Fòrum 

mobilitat, amb la Taula de l’aigua de Terrassa, amb el Consell d’Entitats socials, i 

col·laborem amb la PDSPT (plataforma per la defensa de la sanitat pública de Terrassa), 

amb la XES (xarxa d’economia solid{ria) i espor{dicament amb la PAH. 

 
 

      4.2 ACCESSIBILITAT  
 

La FAVT, hem seguit col·laborant amb Dismífisics-Prou Barreres durant l´any 2016 per 
aconseguir un model de ciutat accessible i sostenible. L´objectiu fonamental és arribar a 
tenir una ciutat per totes les persones amb els mateixos drets amb una aposta decidida 
per una mobilitat més sostenible potenciant els serveis públics de transport. 

 
 

4.2.1 PROU BARRERES, breu resum de les activitats durant l´any 2016 
 
PROU BARRERES fidels al compromís de col·laboració 
signat amb la FAVT i aprovat a l´Assemblea General del 
dia 27 de juny del 2009 i ratificat periòdicament per les 
diferents Assemblees Generals informa que, durant el 
període 2016, hem col·laborat amb presència i 
participació activa dins els següents actes de ciutat: 
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Participació representativa en Consell i Taules i Comissions de l’Ajuntament.  
 

 Taula de Capacitats diverses i accessibilitat. 
La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és un espai de participació i decisió. 
Està formada per representants d'entitats del sector de la discapacitat, per grups 
municipals representats al Ple de l'Ajuntament, i per serveis municipals. 

- Comissió dia internacional. 
Hem participat en la Organització de las activitats per commemorar el dia internacional  

- Comissió Pla estratègic 
Hem participat en el procés participatiu  d’elaboració del Pla Estratègic Local  de la Taula 
de capacitats diverses i accessibilitat,  aquest Pla proposa deu Línies estratègiques 
d’actuació. 

- Comissió de Comunicació. 
Hem participat en  la comissió de comunicació des d'on es defineixen i desenvolupen 
accions de comunicació i sensibilització. 

- Comissió de Drets 
Hem participat en la comissió de Drets per fer el seguiment i avaluació del Pla Estratègic 
Local  de la Taula de capacitats diverses i accessibilitat. 
 

- Comissió d’accessibilitat, comitè i plenari.  
- grup de treball estacions FGC. 
- Grup de treball d’avaluació d’accessibilitat.  

 
Presència activa en la Comissió d’accessibilitat, Comitè, plenari i comissions de treball, per 
tal de garantir el compromís assumit  en el Pacte Terrassa per l’accessibilitat Universal, i 
l’acord de col·laboració entre Ajuntament de Terrassa i Prou Barreres. 
 
Participació en Consell i Taules i Comissions de l’Ajuntament, per promoure el Pacte 
Terrassa per l’accessibilitat universal. 
 

 Taula de mobilitat  

 Consell de Benestar Social 

 Consell de Salut. 

 Comissió 8 març, Dona i capacitats 

 Xarxa d’entitats Terrassa-educa. 
 
Formem part de la xarxa d’entitats de l’entorn social, promovent l’accessibilitat universal 
i la plena igualtat de drets i oportunitats. 
 

 COVET , Coordinadora Voluntariat 

 OBDST, Observatori Drets Socials 

 EFM, Egara fòrum Mobilitat.  

 PDSPT, Plataforma Defensa Sanitat Pública de Terrassa. 

 ALEI, Associació Local de Entitats per a la inclusió. 

 Federació ECOM, grups de treball. 

 Consell d’entitats d’acció Ciutadana. 
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Atenció a las persones amb discapacitat. 
El dimarts a la tarda de 5 a 7 oferim informació, orientació sobre drets, ajudes, i seguiment 
d’accions i denuncies.  
Amb el suport de la oficina de capacitats diverses i accessibilitat. 
 
GAM prou barreres 
Seguim oferim els Grups d’Ajuda Mútua (G.A.M.) dos dies per setmana al Centre Cívic de 
Torre-sana, i un dia l´Espai Social del carrer A. Maura. tallers i xerrades a persones amb... i 
sense diversitat funcional (discapacitat) que els ajudin a elevar l'autoestima i a créixer 
emocionalment. A més de ser una excel·lent excusa per sortir de casa i entaular amistats. 
Amb tallers de dibuix, pintura, treballs manuals, xerrades, relaxació, ioga adaptat... 
 
Col·laborem amb les associacions veïnals, comunitat de propietaris i ciutadania,  per 
promoure la plena igualtat de drets i oportunitats, mediant en la aplicació de l’ 
accessibilitat universal. 
 
 

 
4.3 MOBILITAT.  TAULA  MUNICIPAL  DE  LA  MOBILITAT.  APROVACIÓ INICIAL DEL NOU 

PLA 
 
La Mobilitat és un tema molt important i d'interès general perquè tots ens desplacem 
sigui a peu, amb els transports públics o els diferents tipus de transport privat. Per això la 
FAVT li dediquem una especial atenció participant, des de fa anys, en la Taula municipal de 
Mobilitat i en les seves Comissions, així com en Fòrums de debat ciutadà com Egara Fòrum 
Mobilitat. 
L'any 2016 hi ha tres aspectes de Mobilitat destacables a la ciutat: El compàs d'espera en 
l'arribada dels nous autobusos adquirits per l'Ajuntament de Terrassa, la pròrroga del 
Servei d'autobusos urbans a Tmesa tot esperant que l'Ajuntament faci una nova licitació, i 
el mes destacable, l'Aprovació inicial del nou Pla de Mobilitat de Terrassa per al període 
2016-2021. 
Aquest nou Pla de Mobilitat, que estava redactat des de feia un any, va ser aprovat 
inicialment pel Ple Municipal en data 30 de juny de 2016 i es va sotmetre a un període 
d'Exposició pública durant el qual la FAVT va presentar un document amb 7 al·legacions 
,entre elles una dedicada íntegrament a demanar millores en les condicions d'accés i 
aparcament de l'Hospital de Terrassa. 
A final de 2016, no s'havia rebut resposta municipal a les al·legacions. 
 
Referent al servei d'Autobusos urbans hem intervingut en situacions, que s'han anat 
repetint durant l'any, en què avaries en els autobusos han impedit el lliure accés de totes 
les persones. I ho hem fet recolzant les actuacions de Prou Barreres, entitat amb la qual la 
FAVT tenim un conveni de col·laboració des de fa anys amb la finalitat d'ajudar a 
aconseguir l'accessibilitat i el lliure desplaçament per a totes les persones sigui en espais 
públics o privats. 
 
 
4.4 CONSELL  MUNICIPAL  DE  MEDI  AMBIENT 
 
El Consell municipal de Medi Ambient per  l'actual legislatura 2015-2019 es va constituir el 
20 de gener de 2016 en una sessió que va tenir com a punt més destacat la Presentació de 
la proposta de Pla de Mandat per al període 2015-2019 que té com a objectius: seguir  
impulsant  l'Anella verda, reduir l'emissió de gasos contaminants i el soroll, governar 
l'aigua de la ciutat, implantar tecnologies "smart" - ciutat intel·ligent i  avançar cap a un 
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sistema de recollida selectiva de residus eficient i de qualitat a través d'un pacte de ciutat i 
d'incrementar recursos a l'empresa pública Eco-Equip. 
 
 En quant a les Taules de treball que depenen del Consell segueix funcionant la de l'Anella 
verda i es rellança la Taula de Residus, aparcada des de les eleccions municipals de 2015.  
 
4.4.1 TAULA DE L´ANELLA VERDA 
 
La FAVT seguim participant en totes les reunions que es fan de la taula de l’Anella Verda. 
En l’aspecte tècnic se'ns informa que, referent al Pla de l’Anella verda s'està estudiant la 
resposta municipal a les Al·legacions que van presentar en el seu dia un seguit de 
propietaris de finques del sector. Està previst que, més a mes, la Generalitat de Catalunya 
té que conèixer i aprovar alguns temes d’aquestes al·legacions que l’afecten i 
posteriorment està previst que les respostes es portin a aprovació municipal el any 2017.  
En quant a execució d’obres de millora és van fent actuacions de senyalització i millora en 
sectors puntuals dels camins ja existents, que en gran part són de titularitat pública.  
I també actuacions en sectors concrets de horts marginals. 
 
 
 
4.4.3 TAULA  DE  GESTIÓ  DE RESIDUS  I  NETEJA  PÚBLICA 
 
La recollida de residus i la Neteja publica són dos temes molt importants, que no són el 
mateix però que estan íntimament relacionats, per que una deficient recollida de residus 
agreuja la situació i la imatge  de brutícia als carrers i places de la nostra ciutat.  
Durant l'any 2015 i principis de 2016, la FAVT vam recollir l'opinió de les AAVV federades, 
que al seu torn recullen la dels seus veïns, que expressaven  personalment, o a través dels 
mitjans socials i de comunicació que Terrassa està molt bruta i que la situació empitjora 
cada vegada més..  
Per això, al març 2016 vam engegar, una campanya que denominem "Volem una Terrassa 
Neta" amb els objectius de posar en evidència la situació de falta de neteja de la nostra 
ciutat  i efectuar una crida a la ciutadania, entitats i Ajuntament per buscar compromisos i 
solucions per revertir la tendència d'increment de la brutícia. 
En la primera fase, es demanaven imatges explícites de problemes de brutícia en carrers, 
places, contenidors de residus i els seus voltants que es recopilaven en el hastag 
#TerrassaNeta.  
En la segona fase es buscava la implicació de les entitats veïnals instant-les a engegar 
campanyes per informar sobre la recollida de residus i fomentar el civisme i la convivència 
en temes tan sensibles com evitar l'abandonament de mobles i el respecte a la normativa 
aplicable als gossos i altres mascotes en els espais públics. 
En una tercera fase, s'incidia en la col·laboració amb l'Ajuntament en possibles Pactes per 
a la neteja o Campanyes de civisme que poguessin desenvolupar-se. 
La campanya de recollida i exposició de fotos -denuncia va tenir una bona incidència social 
i encara que no va haver-hi un resultat visible de millora de la neteja sens dubte va 
contribuir a que se'n parlés d'això i a que l'Ajuntament comencés a aplicar mesures per a 
la millora de la gestió de residus i de la neteja pública. 
 
En paral·lel la FAVT hem  seguit participant en totes les sessions de la Taula de residus en 
què el tinent d'alcalde, Marc Armengol, responsable del tema, ha admès que part dels 
problemes deriven d'una sensible disminució dels recursos econòmics dedicats  a Eco-
Equip en els últims anys a causa que s'han hagut de destinar molts recursos a temes 
socials i s'ha compromès a fer  que l'Ajuntament augmenti les partides econòmiques que 
es destinaran a contractar més personal en Eco-Equip. comprar més Mitjans per a recollida 
de residus i neteja i efectuar campanyes de sensibilització ciutadana. 
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Cal ressaltar que la Taula de Residus s'ha anat adaptant en els últims mesos de l'any al 
prescrit en el nou Reglament de Participació Ciutadana que s'ha traduït en l'engegada de 
la figura del Coordinador de la Taula que ha recaigut en el representant de la AV de 
Torressana i en la incorporació de diverses associacions de veïns a títol individual que 
juntament amb el representant de la FAVT estan realitzant una bona tasca que pot 
sintetitzar-se dient que, a més del necessari de majors inversions econòmiques, es 
considera imprescindible millorar la gestió global de Eco-Equip. 
 
 
 

4.5 COMISSIÓ TÈCNICA  MUNICIPAL DE L’AIGUA  
 
La FAVT tenim un representant en la Comissió Tècnica municipal de l’aigua, sent l’única 
entitat social que participa en ella, ja que els altres membres són representants dels 
partits polítics que estan en el Ple municipal, Tècnics municipals i directius i tècnics de 
Mina Aigües de Terrassa, S.A., que és l’empresa que est{ gestionant el servei de 
subministrament d’aigua a la ciutat des de 1941 , fins al 9 de desembre en que ha acabat la 
concessió que tenia des de fa 75 anys. 
 
L'única reunió d'aquesta Comissió durant  l'any 2016, es va celebrar el 22 de febrer en el 
transcurs del qual es van donar informacions sobre l'evolució del consum d'aigua, 
resultats d'explotació del servei 2015, resultats de l'aplicació de la tarifa social i del fons 
Social de l'aigua 2015 i previsions pel 2016.  
 
Cal destacar que es va informar que Mina va presentar al desembre de 2015, una petició 
d'increment de tarifes de l'aigua d'1,63 % per 2016, i que després de previ estudi i 
requeriment de major i millor documentació per part de Medi ambient, aquest va emetre 
un informe desfavorable que va motivar un Decret d'Alcaldia aprovat pel Ple Municipal del 
mes de febrer, en què es va rebutjar l' increment de la tarifa per 2016, amb el que el preu 
de l'aigua no va augmentar. 
 
 
 

4.5.1TAULA DE L’AIGUA DE  TERRASSA 
 
La Taula de l'Aigua de Terrassa és una plataforma cívica, creada al març de 2014, i 
integrada per ciutadans/as a títol individual i la FAVT i Aigua És Vida com a entitats 
cíviques. 
Els seus objectius és promoure el coneixement i debat sobre la Gestió de l'aigua de 
Terrassa, encara que defensant l'argument que la Gestió pública de l'aigua és el millor per 
a la nostra ciutat, conclusió a la qual s'ha arribat després de recollir i valorar molta 
informació i fer molts i diversos Actes a la nostra ciutat.  
 
Durant tot l'any 2016, la Taula de l'aigua ha alternat recollida de signatures entre la 
ciutadania per sol·licitar a l'Ajuntament municipalitzar el servei, Xerrades en diferents llocs 
de la nostra ciutat i fora d' ella, contactes amb tècnics municipals, representants de l'equip 
de govern i dels partits de l'oposició de Terrassa, diversos articles i entrevistes en els 
Mitjans de comunicació, i proposar Activitats per al debat sobre la gestió de l'aigua de 
Terrassa, com a integrants del Consell Editorial. 
 
El treball persistent i raonat dels membres de la Taula i l'actitud de Mina que, segons fonts 
municipals i segons els Mitjans d'informació, posa molts problemes al lliurament a 
l'Ajuntament de tota la documentació necessària per poder valorar les diferents opcions 
de gestió del servei, i fins i tot arriba a qüestionar la seva titularitat en diversos informes 
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jurídics, juntament amb demandes judicials en alguns temes, van propiciar que en el Ple 
municipal s'aprovés definitivament l' inici de l'expedient de reversió i liquidació i la 
pròrroga forçosa del servei durant 6 mesos, a partir del 9 de desembre en què va finalitzar 
la concessió que tenia Mina des de 1941. 
I tot això, acompanyat d'un fet molt transcendent i històric a la nostra ciutat: Al juliol i com 
a resposta a la seva valoració negativa de l'actitud de Mina, 20 dels 27 regidors que 
formen el Ple municipal, dels grups polítics del PSC, TEC, ERC -MES i la CUP, es van 
pronunciar conjuntament a favor de la Gestió Pública de l'aigua de Terrassa. 
 
A partir d'això, hauria de produir-se'l canvi a gestió pública de l'aigua de Terrassa, en 2017, 
quan acabi la pròrroga forçosa de 6 mesos. 
 
 

4.5.2CONSELL  EDITORIAL  DE  L'AIGUA 
 
La FAVT tenim un representant en el Consell Editorial, organisme que es va crear com una 
prova pilot per realitzar el Procés de Participació sobre el Servei Públic de l'aigua de 
Terrassa, i respon al reconeixement municipal de la capacitat de la ciutadania per proposar 
i impulsar debats sobre qüestions d'interès general, i la gestió de l'aigua ho és.  
 
La naturalesa d'aquest Consell Editorial és la de constituir-se com una eina de cooperació 
entre el conjunt de la ciutadania i l'administració pública municipal, amb l'acompanyament 
i supervisió dels grups polítics amb representació en el Ple Municipal de Terrassa. 
Està composat per un representant de cadascun dels grups polítics que formen part del 
Ple Municipal excepte el PP (que ha expressat la seva voluntat de no formar part del 
Consell), per tècnics municipals de diverses àrees, per representants de les entitats 
cíviques promotores del debat sobre l'aigua,  la Taula de l'Aigua, la FAVT i el Consell 
d'Entitats d'Acció Social.  
La reunió constitutiva es va celebrar el 14 de juny de 2016 i en les posteriors reunions 
celebrades es va preparar el desenvolupament de diverses Activitats públiques pensades 
per promoure el coneixement i el Debat sobre la Gestió de l'aigua de Terrassa.  
 
Aquestes activitats van començar a meitats d'octubre , seguint durant els mesos de 
novembre i desembre i van consistir en una Obra de teatre en cadascun dels Districtes, 
diverses conferències en el Vapor Universitari, promogudes per diferents entitats i una 
Projecció d'un documental al Cinema Catalunya. 
Al mateix temps, els tècnics del Consell han desenvolupat un dispositiu web, creat per 
promoure el debat virtual sobre la gestió de l'aigua entre la ciutadania.  
Amb la finalització, el dia 9 de desembre de 2016, , del contracte de subministrament de 
l'aigua a la ciutat que tenia Mina des de fa 75 anys, el treball de protagonitzar el debat 
sobre la Gestió de l'aigua de Terrassa, que ha de fer el Consell durant l'any 2017, serà d'una 
gran importància social. 
 
 
 
5.2COMISSIÓ RIERA DE LES ARENES I COMISSIÓ RIERA DEL PALAU I COORDINADORA 
RIERES 
 
El record de la gran Riuada de 1962, en què una pluja torrencial i un mal estat dels llits de 
les Rieres i torrents  va causar el desbordament de les Rieres dels Arenes i del Palau  
provocant centenars de víctimes en la Rambla de Egara i en els barris lindants amb la Riera 
dels Arenes a més de grans danys materials, segueix viu entre els veïns/as de la nostra 
ciutat. 
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Per això, el mal estat de neteja i manteniment de les Rieres i Torrents de la nostra ciutat, 
motivat per la inacció en els últims anys del ACA, que és la responsable, causa una 
profunda preocupació en molts veïns/as de la nostra ciutat que arriba a les AAVV i va ser la 
causa que a l'octubre de 2015, la AAVV de Les Arenes-La Gripia- Can Montllor, sol•licités a 
la FAVT convocar una reunió amb totes les AAVV dels barris llindants amb la Riera de Les 
Arenes amb l'objectiu de sumar esforços per aconseguir una adequada neteja i 
manteniment de la Riera. 
Així es va fer i el resultat va ser la creació al novembre de 2015, de la Comissió Rigués de 
Les Arenes, formada per membres de totes les AAVV dels barris llindants amb la Riera i per 
la FAVT: 
 
Aquesta Comissió s'ha anat reunint de forma periòdica durant tot l'any 2016, i 
desenvolupant un bon i eficaç treball. Així, en els primers mesos de 2016, la Comissió va 
tenir una reunió amb el regidor Marc Armengol, responsable de Medi Ambient, 
acompanyat de tècnics municipals en la que els representants  municipals van donar 
informació i es van confrontar opinions. arribant a la conclusió que el llit de la Riera estava 
brut perquè el ACA, que és la responsable, no fa l'adequada neteja i manteniment des de 
fa anys i a més els fonaments des Murs de Contenció estan malament en alguns punts. 
Agreujat tot això pel contenciós judicial entre el ACA i l'Ajuntament per dilucidar qui té la 
responsabilitat de netejar i mantenir en bones condicions els llits de les Rieres i Torrents 
de la nostra ciutat, en els seus trams urbans. 
 
En el primer semestre de l'any l'Ajuntament de Terrassa, a través d'un Pla d'Ocupació va 
procedir a fer una neteja del llit de la Riera, El ACA, sense fer res i sense notícies. 
Per això, la Comissió va organitzar una Concentració Manifestació el dia 24 de setembre, 
commemoració del 54 aniversari de la Riuada del 1962 que va tenir repercussió i un bon 
nivell d'assistència ja que van acudir mes de 300 veïns que van fer un recorregut al voltant 
d'un tram del llit de la Riera dels Arenes, reivindicant una neteja i manteniment regular de 
la Riera. 
L' impacte que va tenir l'acte va ser la causa que el ACA convidés a la Comissió a acudir a 
una reunió el 26 de setembre a la seva seu de Barcelona, oferiment que va ser acceptat 
per la Comissió.  
 
En la reunió van estar present el gerent del ACA, Luis Ridau i el responsable de la conca del 
Llobregat Josep Maria Aguiló. juntament amb 7 membres de la Comissió i un representant 
de la FAVT i l'acord més important és que el ACA es va comprometre a realitzar l'any 2017, 
tasques de neteja i manteniment en els punts de les Rieres i torrents de Terrassa que es 
consideri mes necessari, finançat amb una partida econòmica dels Pressupostos 2017, 
partida que augmentaria de quantia en el 2018. 
Un altre acte important és l'organització per part de la Comissió de l'Exposició -Debat 
"Apropant distàncies " un projecte de futur per a la Riera elaborat per alumnes de Màster 
de la Universitat. que ho van explicar  als presents. L'acte va comptar amb una perfecta 
organització i una gran assistència de veïns. 

 
 

Reactivació de la Comissió Riera del Palau- Ronda Ponent. 
  
La Comissió Riera del Palau, formada per representants de la major part de AV dels barris 
propers a la Riera, ja fa anys que existeix i els seus objectius estaven centrats a valorar el 
Projecte de Viabilitat Tècnica- econòmica de la Cobertura de la Riera de palau i al disseny 
del futur Passeig de Ponent que estava previst fer aprofitant part de la cobertura. Una 
vegada l’Ajuntament ha exposat que la Cobertura no es possible en les circumstàncies 
actuals la Comissió ha perdut part del seu significat i ha passat dos anys inactiva. 
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La notorietat del treball fet per la Comissió Riera de Les Arenes per aconseguir millorar el 
mal estat de la Riera i el fet de que la Riera del Palau té trams en igual sinó en pitjor estat 
que la de Les Arenes, va ser la causa de que el mes de maig és vagin reunir varies AAVV 
dels barris propers a la Riera del Palau i decidir la reactivació de la Comissió Riera del Palau 
-Ronda Ponent. 
 
La primera acció va ser demanar una Reunió amb el regidor de Medi Ambient Marc 
Armengol i tècnics municipals per rebre informació i contrastar criteris sobre la Riera. 
La Comissió considera que la llera de la Riera del Palau està molt bruta en alguns trams 
però la més gran perillositat està en el mal estat a la seva capçalera i en el Torrent Mitger, 
un dels afluents de la Riera, que poden causar tot tipus d’arrossegaments en el cas de 
pluges importants en les muntanyes del voltant. 
L’Ajuntament no té previst cap tipus d’inversió en la llera de la Riera del Palau. El que si 
que es far{ són les obres de consolidació de la calçada de la Ronda Ponent a l’alçada del 
barri de Can Boada. 
 

Creació de la Coordinadora Veïnal   de  les  Rieres  de  Terrassa. 
 
El mes de novembre 2016, és va fer una Reunió conjunta de les dues Comissions, Riera de 
les Arenes i Riera del Palau i un representant de la FAVT, i tenint en compte que tenen com 
a objectiu comú lluitar per aconseguir unes millors condicions de neteja i manteniment de 
les Rieres i Torrents de la Ciutat varen decidir la creació d'una Coordinadora de Rieres, 
que estarà formada per dos representants de la Comissió Riera de Les Arenes, dos 
representants Comissió Riera del Palau i un representant de la FAVT. 
 
Reunió amb l'alcalde de Terrassa, el 15 de desembre de 2016. 
  
Encara que a la Reunió no hi va assistir la Coordinadora sí que el format de la reunió va 
ser semblant, ja que van estar presents representants de las Comissions Riera de Les 
Arenes i del Palau i un representant de la FAVT. 
Els punts més importants tractats van ser: 
L'Aportació del ACA per neteja i manteniment i neteja de Rieres i Torrents de 
Terrassa serà de 100.000 euros el 2017 y 300.000 el 2018. Queda clar que l'Ajuntament no 
aportarà el 50 % del que pugui fer l'ACA. 
El regidor Marc Armengol, present a la reunió, informa que s'ha constituït una 
comissió Tècnica entre l'ACA i l'Ajuntament per elaborar UN PLA DE XOC, pel sanejament, 
neteja i manteniment de les rieres i l'Ajuntament accepta que el món veïnal a través de la 
Coordinadora Veïnal de les Rieres de Terrassa pugui estar present en les converses per 
elaborar el Pla de Xoc i pel seu desenvolupament i seguiment. 
 

 
 

6. CONSELL  MUNICIPAL  DE  BENESTAR  SOCIAL   
 
La situació social i econòmica continua sent difícil, moltes persones continuen tenint 
dificultats de tot tipus per subsistir, dificultats per pagar hipoteques o lloguer dels 
habitatges, per costejar els serveis bàsics, els medicaments i fins hi tot per comprar els 
aliment que necessiten. Continuem pensant que la situació és d’emergència social. 
Durant l’any 2016 s’han fet 3 reunions del consell, al Febrer, a l’Abril i al Novembre, 
tractant en la primera la constitució del Consell per aquest mandat, quedant pendent 
l’actualització del seu reglament a posteriori. Es constitueixen dues comissions de treball, 
la primera, per proposta d’un Nou reglament del Consell de Serveis Socials i la segona, la 
Comissió d’inf{ncia i famílies. 
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Finalment, al Novembre, es va explicar l’informe de presidència (beques menjador, taula 
infància, el rebost, la andana i comissió sensellarisme). També es va parlar sobre el 
contracte programa (acord de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament). 
Realment, la conclusió global és que a l’any 2016, aquest consell no ha tingut volum de 
treball efectiu. 
 
 
 
6.1 CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 
 
Els temes d’igualtat malauradament, són reincidents any rere any, s’ha de mantenir el 
llistó de les desigualtats sota control sempre.  
Es fan diverses reunions anuals; una novetat important, va ser la elaboració per part de 
l’Ajuntament, d’un protocol de dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència 
patriarcal, que impliqui tota la ciutat i mostrar el rebuig unànime, quan una dona o 
qualsevol persona del col·lectiu LGTB+ sigui assassinada a Terrassa.  
Es crea al juliol la Comissió de participació per a l’elaboració del protocol de dol en cas de 
feminicidi i altres assassinats per violència masclista. En aquesta comissió hi formen part 
nombroses entitats de la ciutat, passant per partits polítics, entitats com la nostra o el 
col·lectiu LGTB, entre molts altres. 
També i en aquest sentit, per conèixer la opinió de la població es va elaborar i publicitar 
una enquesta, els resultats de la qual s’incorporarien  a l’hora de l’elaboració d’aquest 
protocol de dol. 
 
 
 
6.2 TAULA PER AL PACTE DASIG  (PACTE DIVERSITAT AFECTIVA,SEXUAL I D’IDENTITAT 
DE GÈNERE) 
 
Al llarg de l'any ens reunim a l'Edifici Glòries (Ctra. Montcada), per parlar sobre el Pacte 

DASIG i la seva implementació, en el que la FAVT està adherit des de l'any 2015.  

Al maig acudim a la 6ª. taula del Pacte, tractant i parlant sobre el seu grau 

d'implementació, reflexions i perspectives de futur. 

Terrassa està sent referent de cara a la resta de les ciutats de l'estat, dins de les polítiques 

de gèneres. 

També al llarg de l'any i dintre dels actes acordats per fer conèixer el pacte, la nostra 

representant  en aquest Pacte ha assistit a diverses xerrades i actes, com xerrades sobre 

bullying o VIH , exposicions fotogràfiques, projecció de documentals i pel·lícules... 

També s'han fet articles d'opinió al Diari Malarrassa sobre temes de diversitat, així com en 

temes de violència de gènere. 

 

6.2 COMISSIÓ DE SANITAT 

1. Diagnosi de la situació actual: 
La comissió formada per una sola persona i amb el recolzament total de la 
junta de la FAVT, col·labora activament amb la PDSPT (Plataforma en 
defensa de la sanitat pública de Terrassa). 
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Creiem que això no és suficient, es troba a faltar més implicació de les 
AAVV. De la nostra ciutat, de la societat civil i de la ciutadania. Dona la 
sensació que la sanitat només preocupa quan hi ha una afectació personal. 

1.2. Les retallades aplicades per la Generalitat, que  en el període 2008 a 2016 
va reduir la partida destinada a Salut en 1.300 milions d’euros, i aquesta 
reducció del pressupost ha repercutit en una inferior qualitat en la 
prestació de serveis als usuaris, que es tradueix en una evident pèrdua de 
qualitat de vida dels ciutadans. 

1.3. A més a més, a la nostra ciutat, les especials circumstàncies del Consorci 
Sanitari de Terrassa i Hospital Mútua de Terrassa, han fet empitjorar més la 
situació. 
La situació del Consorci Sanitari de Terrassa amb un deute d’uns 38 milions 
d’euros, s’ha traduït, com aspecte negatiu ,en rumors sobre 
acomiadaments, reducció de nòmines i ampliació d’horari laboral. 
Per altra part, la no renovació del contracte de la Generalitat amb la Clínica 
del Vallés feia preveure que una part dels pacients que tenia la clínica es 
traspassaria al CST (consorci sanitari de Terrassa) i que ajudaria a millorar 
la seva situació econòmica. També es preveia una ajuda de la conselleria de 
salut per reduir la deute, fet que no s’ha produït perquè no es van aprovar 
els pressupostos de la Generalitat. 
Tota aquesta situació, junt amb la opacitat de la informació a la societat 
civil, tant per part de la Generalitat, com de l’ajuntament de Terrassa, que 
participa en el Consell de direcció, es tradueix en unes llistes d’espera per 
sobre de les mitjanes de Catalunya. Així, les persones en llistes d’espera 
dels 14 procediments que es controlen en DIAGNOSI, han passat de 1.938 
en Desembre del 2015 a 3.139 en Juny del 2016. Es a dir, s’han incrementat 
en la notable xifra del 61,97%. 
Pel contrari, les llistes quirúrgiques han millorat de 3.212 persones s’ha 
passat a 2.892 persones, una reducció del 9.96%.Malgrat això ens podem 
preguntar quantes persones poden estar en la llista d’espera de diagnosi i 
que tindrien que estar a les quirúrgiques si estiguessin diagnosticats. 
Referent a l’Hospital Mútua de Terrassa, entitat privada malgrat que molts 
ciutadans tenen la impressió de què és pública, en el 2016 han transformat 
l’atenció sòcio-sanitària en una Fundació amb un capital social irrisori, 14 
milions d’euros, que només dóna per pagar la nòmina de 6 mesos. En 
contrast, els bens immobiliaris o tècnics no s’han traspassat, deixant a la 
Fundació en una inseguretat econòmica que pot provocar dubtes en el 
personal i en els usuaris. 
Les llistes d’espera d’aquest hospital no són molt millors que les del CST. 
Així, en les llistes de diagnosis, en desembre del 2015, tenien 7.443 
persones i en juny del 2016 són 9.139 persones, el què representa un 
increment del 22,20%. Per la seva part, les llistes quirúrgiques passen de 
6.371 a 7.271 persones, amb un increment del 14,12%. 
Mentre a Catalunya les llistes de diagnosi s’incrementen en un 18,23%, en 
Terrassa el increment va ser del 30,46% i en les llistes quirúrgiques, en 
Catalunya van augmentar un 5,03% i en Terrassa un increment moderat de 
un 6,05%, però es té que tenir en compte que ja partíem d’unes xifres 
inferiors a la resta de Catalunya. 
 

2. Activitats en les què vam participar: 
 

- Reunions amb la PDSPT que es fan al local de l’AVV. Cementiri Vell, 
en un nombre de 45 anuals. 
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- Reunions en la Comissió de Sanitat de la CONFAVC, activitat molt 
reduïda en el 2016 ja que només es van fer 3-4 reunions. 

- Reunió amb el Consell de Participació de Salut de la Regió Sanitària 
(Zona Centre) en representació de la CONFAVC. Aquesta reunió va 
ser poc productiva ja que es pretenia aprovar el pla 2016/2020 i la 
memòria del 2015 , sense haver tingut informació prèvia per a 
estudiar-ho ni participació. Conseqüència d’això, el nostre vot va 
ser negatiu, i vam demanar que la participació fos real i no 
participativa, ja que només contarien amb nosaltres en cas de què  
les sessions fossin participatives. 

- Es va participar en 3 reunions de la Comissió Municipal de salut, 
recentment creada,  a on participen unes 40 entitats. Estem a 
l’expectativa del resultat de les mateixes. 

- També es va participar en les Reunions de coordinació de la Marea 
Blanca de Catalunya (12 reunions anuals). 

- Es va participar en una reunió de la Marea Blanca Estatal que es va 
celebrar a Barcelona. 

- Es van fer 4 reunions amb el Departament de Salut, 3 en el 
Departament i 1 en el Parlament, amb la presència del Conseller de 
Salut , per parlar sobre CST, Mútua i la crisi d’Urgències. 

- També vam participar en accions tant de la Marea Blanca, 
principalment a Barcelona, com de la PDSPT a la nostra ciutat, com 
les 3 que es van efectuar en relació al cas de Lluïsa, i que, en una 
d’elles, es van col·locar tendes en la porta principal de Mútua, 
donant com a resultat el compromís de Mútua en el primer 
trimestre del present any. 

 
 
6.3COMISSIÓ D´ENSENYAMENT 
 
Com a FAVT tenim una representant en el seu grup de treball, continuant amb el nostre 
recolzament a la Comunitat Educativa, que va començar a l'any 2015, i que fins llavors no 
havíem pogut defensar per manca de persones disponibles. 
Al llarg de l'any 2016 i mensualment, la Comunitat Educativa de Terrassa s'ha reunit els 
dimarts a l'edifici de l'AMPA de l'escola Marià Galí, per parlar sobre els temes de l'educació 
a la ciutat i per defensar l'escola pública, temes que han anat sorgint durant l'any, com 
l'Escola Nova, Terrassa Ciutat Educadora, segregació, concertació... 

També hem fet un seguiment d’aprop del tema dels dos instituts que estaven pendents de 
construcció a la ciutat, com són l'Institut Les Aymerigues i l'Institut Can Roca. 

Com a resum dels temes més importants tractats en el 2016, fem quatre pinzellades: 

 Al llarg de l'any s'han fet diversos articles d'opinió, reflectint la preocupació per la 

situació de l'educació pública a casa nostra. També com a Comunitat Educativa, 

s'ha continuat participant al Consell d'Entitats. 

 Al març es va fer una cercavila reivindicativa en defensa de l'escola pública, al parc 

dels catalans, en un acte amb recolzament massiu per part de la ciutadania. 

 A finals de juliol es va proposar a l'OCM fer una auditoria sobre la segregació a la 

ciutat, però la presentació en aquest mateix mes, de l'informe del Síndic de 
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Greuges, Rafael Ribó, va fer canviar l'estratègia, apostant per reformular el pla de 

treball i evidenciar la segregació a la ciutat, una de les que més segreguen. 

 
Abans de Nadal, al Desembre, es decideix fer una presentació/sessió informativa amb la 
ciutadania per debatre aquest informe, fet que donaria continuïtat al treball de la 
comunitat Educativa, incidint en la segregació escolar a la nostra ciutat. En aquest sentit, 
el dia 1 de Desembre, es convida a Bernat Albaigés, membre de la comissió d'educació del 
Síndic de Greuges a que presenti l'informe sobre segregació escolar i, posteriorment, es 
comentin les dades. També, el dimecres 14 de Desembre , com a continuació a la 
presentació de l'informe, es convida als partits polítics de la ciutat per fer aquesta taula 
rodona i trobar solucions en comú, a la vegada que la Mateixa Comunitat Educativa els hi 
va passar una sèrie de preguntes relacionades amb temes com la zonificació, les ràtios...
 perquè poguessin parlar-hi en el seu discurs, i fer un canvi d'impressions i 
programes per aconseguir la seva implicació en aportar solucions. 
 
 
 

6.4ESPAI  PER  LA  DEFENSA  DELS  DRETS  SOCIALS  I  HUMANS  DE  TERRASSA I  
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT I IMPULS  DE  LA  CARTA  
EUROPEA  DE  SALVAGUARDA  DELS  DRETS  HUMANS A LA CIUTAT. 
 
Des de la FAVT fa temps que defensem la idea que en la situació de crisi social i econòmica 
que afecta a amplis sectors de la població és imprescindible la defensa dels Drets Humans 
i socials de totes les persones. Per aquest motiu vàrem impulsar  la creació de l'Espai per la 
Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, constituït el 27 d'octubre de 2015, i 
format per diverses entitats cíviques de la ciutat que tenim l'interès comú de la defensa 
dels drets , prenent com a referència i guia la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, document que l'Ajuntament de Terrassa va signar l'any 2000 però que 
no s'havia arribat a  aplicar.  
Per això el primer objectiu de l'Espai és promoure la difusió, coneixement i aplicació 
d'aquesta carta.  
L'Espai té un caràcter obert i qualsevol entitat cívica pot entrar a formar part, prèvia 
petició i conformitat explícita amb la citada Carta Europea.  
Els criteris de l'Espai són treball en equip, prioritzant valors de Transversalitat, Cooperació, 
Solidaritat i Participació. 

L’Espai ha fet reunions regularment durant tot l’any 2016 i els treballs més importants es 
concentren en dos temes:  

1.-  Debat, consens I signatura del Conveni entre l’Ajuntament de Terrassa I l’espai Drets en 
què el Consistori reconeix al Espai Drets com a “ Comissió Ciutadana de Seguiment i 
Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”. 

En el mes de març la Regidora de Qualitat democràtica, Meritxell Lluis va proposar a 
l’Espai en nom de l’Ajuntament de Terrassa (tenint en compte que el Ple municipal havia 
aprovat una proposta per crear una Comissió per impulsar la Carta Europea de 
salvaguarda dels drets humans a la ciutat i que l’Espai tenien com objectiu la mateixa 
feina), preparar un Conveni en què l’Ajuntament reconegui l’espai com a Comissió 
Ciutadana per fer aquesta funció.  

Després de 9 mesos d’un intens treball de propostes i debat entre la Regidoria de Qualitat 
Democr{tica i l’Espai, finalment es va consensuar un Conveni entre l’Ajuntament i l’espai 
Drets que és va signar el 15 de desembre en un solemne Acte que és va fer a la Masia 
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Freixa. Per part de l’Ajuntament va signar el conveni l’alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, 
encara que ho va fer prèviament, per què no va estar present a l’Acte. 

Per part de les Entitats ciutadanes van signar 12 entitats, com a integrants  de la comissió i 
dues més en qualitat de observadores. Totes aquestes entitats que són les mateixes que 
formen l’Espai Drets per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa són: 

-  Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT),  

-  Associació de Veïns de la Font de l’Espardenyera  

- Associació de Veïns Les Carbonelles 

- Associació de Veïns La Cogullada 

- Associació de Veïns Can Palet 

- L’Observatori dels Drets Socials de Terrassa 

- Prou Barreres,  

- Xarxa de Solidaritat Popular 

- Comunidad Musulmana de Terrassa  

- Asociación Cultural Musulmana de Terrassa  

- Associació Espai Democràtic Intercultural  

- Asociación de Inmigrantes sin Fronteras  

- l’Il-lustre Col·legi  d’Advocats de Terrassa. 

I com a entitats observadores: El grup Local d’Amnistia Internacional i l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya.   

Amb la signatura va quedar formalment constituïda la citada “ Comissió Ciutadana de 
Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”. 

 

2.-  L’altre tema treballat té a veure amb la Sindicatura de Greuges en relació al nou 
Reglament que es va aprovar el 2016, i al Procés d’elecció del nou Síndic/a de Greuges de 
Terrassa. 

Al mes d'abril de 2016 es va produir la dimissió de la, fins aleshores, Síndica de Greuges de 
Terrassa, Isabel Marquès. Un dels motius de la seva dimissió era que en el Reglament de la 
Sindicatura la figura del síndic/a era poc valorada i les propostes d'Isabel Marquès per 
canviar-lo no havien  estat tingudes en compte per l'Ajuntament.  

Després de la seva dimissió i davant la decisió municipal d'elaborar un nou Reglament per 
a la Sindicatura, l'Espai Drets va assumir les propostes per renovar el que havia fet la 
Síndica ;l’Espai va acceptar la proposta Municipal d'intervenir en la 1ª Sessió de la Junta de 
Portaveus polítics ,que va començar a tractar sobre el nou Reglament. Van estar presents 
dos membres de l'Espai que van poder explicar les seves propostes, un detall molt positiu 
i amb pocs precedents.  

 
El nou reglament va incorporar novetats significatives, una d'elles la possibilitat que les 
entitats ciutadanes poguessin proposar o avalar persones com a candidats a ser escollits 
en un Procés d'elecció posterior de votació per la ciutadania. 
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Acollim-nos  a això l’ Espai va recolzar a Joan Tamayo, un dels membres de L'espai Drets, 
que es va presentar com a candidat a la Sindicatura perquè L'Espai l'hi va demanar. 
En el mes de novembre es va produir el Procés de votació ciutadana i Joan Tamayo i  altres 
dels 8 candidats que es van presentar es van retirar per irregularitats que es van apreciar 
en la votació electrònica i tot plegat va portar al fet que quedés pendent la proclamació 
de la candidata que va tenir més suports en la votació. 

 
 
 
7. COMISSIÓ  LOCAL  DE  PROTECCIÓ  CIVIL 
 
En aquesta Comissió la FAVT també tenim un representant.  

Per les seves finalitats i característiques aquesta Comissió municipal és una de les que té 

més serveis i entitats en les seves reunions. ja que a més a més de representants de grups 

polítics i de molts departaments municipals participen en ella membres de la Policia 

Municipal, Mossos d’esquadra, Cos nacional de Policia, Bombers, ADF, Creu Roja, CECOT,  

Cambra de Comerç, Agents rurals, Voluntaris forestals, el SEM i la FAVT. 

En cas d’una emergència l’Alcalde convoca la Junta Permanent que té aquesta Comissió 

per adoptar mesures sense pérdua de temps. 

 

7.1COMISSIÓ  LOCAL  DE  SEGURETAT  CIUTADANA 
 
Els objectius d’aquesta Comissió són els de  valorar el nivell de seguretat a la nostra ciutat, 
mitjançant la presentació d’informes per part dels tres cossos de Policia, la Municipal, la 
Nacional i els Mossos,  en què expliquen  les estadístiques i casos singulars que es 
produeixen a la nostra ciutat, relatius a accidents, faltes i delictes.  
 
La nostra experiència és que l´ Ordre del dia  sol referir-se a aquests punts i creiem que cal 
demanar la introducció a l´Ordre del dia d’aquesta Comissió elements de debat que 
tinguin rellevància  social.  
 
Els temes més destacats de l’any van ser  que l’ajuntament  va presentar un primer 
redactat del Pla director de la policia municipal, amb un document que es va portar als 
districtes per conèixer opinions. A part d’això, es va debatre un avant-projecte per 
elaborar un pla local de seguretat, que fins ara no hem tingut a la ciutat. 
 
Altre novetat important és la proposta de modificació dels estatuts de la comissió, per 
adaptar-los al nou Reglament de Participació Ciutadana, amb la finalitat d’aconseguir obrir 
la participació en el Consell. 
 
 
 
8. COMUNICACIÓ  INTERNA,  AMB  ELS  CIUTADANS  I  AMB  ELS  DIFERENTS  MITJANS 
 
Aconseguir tenir una bona comunicació interna, entre els membres de la Junta FAVT i 
entre les AAVV federades, és un objectiu important  per a poder desenvolupar el Pla de 
treball de la FAVT. En l’any 2015 hem consolidat el treball en xarxa entre els membres de la 
Junta a través del correu electrònic i la consulta de dades en els diversos  (Google) grups 
que tenim configurats.  
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Igualment hem fet un esforç per comunicar-nos  més en les AAVV, en especial en les 
federades però també hem fet arribar diferents informacions a les no federades. 
 
Les tasques que fem, de tot tipus, en defensa de les  AAVV i dels drets dels veïns i veïnes, 
són moltes i importants  però arriben poc a la ciutadania, en general, comes pot veure pel 
desconeixement per no dir incomprensió que percebi’m en més d’un tema dels que 
toquem. 
 
Davant aquesta convicció, hem donat més informació de tot el que fem, en el nostre 
facebook i twitter, més a més de compartir-ho en altres xarxes socials importants de la 
nostra ciutat. Els resultats han sigut espectaculars com es demostra en moltes de les 
entrades que fem que arriben ja no a cents, com dèiem l´any 2014, sinó a milers de 
ciutadans. 
 
Est{ clar que el facebook és l’eina més important per nosaltres perquè la web rep poques 
visites. Malgrat això, estem treballant per fer el seu contingut més accessible i àgil. 
 
Referent al nostre contacte en els diferents mitjans informatius les nostres notícies i 
comunicats han estat presents molt sovint en gran part dels d’{mbit local, inclòs el Canal 
Terrassa TV. 
 
Estem doncs, raonablement contents de les millores en comunicació que hem fet en el 
2016 i en el Pla de Treball 2016  plantejarem accions per millorar aquest aspecte bàsic de 
les nostres activitats. 
 
 
 

RESUM  D’ACTIVITATS  DE L'ANY 2016 

 
 

CURSOS, JORNADES I TALLERS ORGANITZATS PER LA FAVT I LA CONFAVC 

25/04/2016 Formació sobre la llei 25/2015 de voluntariat  -C.C. Ca n'Aurell- 

14/09/2016 Taller intern de màquina de xapes -C.C. Ca n'Aurell- 

  

ASSISTÈNCIA A CURSOS, TALLERS I JORNADES D'ALTRES ENTITATS 

08/04/2016 Xerrada: "Cómo ganar la batalla del Agua" – ACM   - C.C. President Macià- 

09/04/2016 1er Taller de Formació d'Auditors Ciutadans - C.C. President Macià-  

09/04/2016 Culturassa -Pza. Sant Jordi-  

22/04/2016 Xerrada col·loqui: La situació del subministrament a Terrassa -Casal de la Dona- 

11/05/2016 Xerrada: Defensem la qualitat de l'Educació Pública - Serveis Territorial- 

19/05/2016 3er cicle xerrades: Drogas y sexo. Viejos bailes - Bau House- 

03/06/2016 Conferència EBC Terrassa - Ateneu Candela- 

09/06/2016 6a Jornada d'aprenentatge i Servei de Terrassa  –COVET- 

16/06/2016 Visita a les instal·lacions d'Eco-Equip 

21/06/2016 Jornada Alei - Empoderem 

28/06/2016 Xerrada: Municipalització de l'Aigua - Av. Can Roca- 

19/09/2016 Xerrada GAM a càrrec J.L. Cañadas - C.C. Torre-Sana- 

24/09/2016 Formació sobre VIH. LGTB Terrassa. -C/Martí Diez, 7- 

28/09/2016 Taller: Imatge, Competivitat: Projecció Ciutat -C.Colom, 114- 
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CONVOCATORIES I ENTREVISTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

18/01/2016 Entrevista Ramón amb Canal Terrassa   -C.C. Ca n'Aurell- 

23/02/2016 Reunió Comissió Comunicació FAVT+Malarrassa-C.C. Ca n'Aurell- 

10/03/2016 Roda de premsa: Prou Barreras      -Parc Vallès de Terrassa- 

13/04/2016 Enregistrament Verkami per Malarrassa - Espais urbans- 

21/04/2016 Roda de Premsa: Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana -C.C. Ca n'Aurell- 

10/05/2016 Roda de Premsa Taula de l'Aigua - Avv. Barri Segle XX- 

27/06/2016 Roda de premsa: Implementació Pacte DASIG - Sala Premsa Aj.- 

21/09/2016 Entrevista Taula de l'Aigua -C.C. Ca n'Aurell- 

22/09/2016 Roda de Premsa: Riera de les Arenes - Avv. Les Arenes- 

22/09/2016 Roda de Premsa PDSPT -C.C President Macià- 

23/09/2016 Roda de premsa "Campanya mascotes" falta lloc 

29/09/2016 Conferencia premsa PDSPT: Cas Villaran -C.C, Francesc Macià- 

  
 
 
 
 

ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA FAVT I VISITES AVV

12/01/2016 Reunió Junta FAVT i CCOO  -C.C. Ca n'Aurell- 

09/02/2016 Junta FAVT + OCM    -C.C. Ca n'Aurell- 

18/02/2016 Junta Extraordinària FAVT  -C.C. Ca n'Aurell- 

23/02/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

01/03/2016 Reunió FAVT amb totes les entitats veïnals de Terrassa - C.C. President Macià– 

08/03/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

29/03/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

06/04/2016 
Reunió amb Avv. Pere Parres, Vallparadís,  
Escola Industrial-Plaça Catalunya  -C.C. Ca n'Aurell- 

12/04/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

19/04/2016 Junta extraordinària FAVT - C.C. Ca n'Aurell- 

19/04/2016 Reunió Comissió de Candidatures FAVT - C.C. Ca n'Aurell- 

26/04/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

30/04/2016 ASSEMBLEA GENERAL FAVT 2016  - C.C. Ca n'Aurell- 

11/05/2016 Junta FAVT    -C.C. Francesc Macià- 

24/05/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

07/06/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

21/06/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

05/07/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

19/07/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

06/09/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

20/09/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

04/10/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

18/10/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

08/11/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

22/11/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

13/12/2016 Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

 
 

 

ASSEMBLEES, CONSELLS FEDERALS I REUNIONS AMB LA CONFAVC 

27/01/2016 Inici procès electoral junta directiva CONFAVC   -Avv. Cementiri Vell- 

20/02/2016 Consell Federal CONFAVC  –Tarragona- 
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12/03/2016 31 Assemblea General CONFAVC  - C.C. Sant Roc de Badalona- 

14/04/2016 Reunió FAVT amb la CONFAVC - Seu CONFAVC- 

05/05/2016 Reunió Comissió Sanitat CONFAVC -Seu CONFAVC- 

19/05/2016 Reunió Comissió Sanitat CONFAVC -Seu CONFAVC- 

21/05/2016 Consell Federal CONFAVC  -Seu CONFAVC- 

01/06/2016 Reunió Consell de Salut -Seu CONFAVC- 

06/06/2016 Reunió junta CONFAVC -Seu CONFAVC- 

19/10/2016 Reunió dels Consellers zona sanitaria+Conselleria  - Seu CONFAVC- 

  
 
 
 
 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS i GRUPS DE TREBALL 

Grup de Treball PDSPT 

13/01/2016 Reunió PDSPT   -Avv. Cementiri Vell- 

20/01/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

03/02/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

10/02/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

17/02/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

24/02/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

02/03/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

09/03/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

16/03/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

30/03/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

06/04/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

13/04/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

20/04/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

27/04/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

04/05/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

11/05/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

18/05/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

25/05/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

01/06/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

08/06/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

15/06/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

22/06/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

29/06/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

06/07/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

13/07/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

20/07/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

27/07/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

07/09/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

14/09/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

21/09/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

28/09/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

05/10/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

19/10/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

26/10/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

02/11/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

09/11/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

16/11/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 
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23/11/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

30/11/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

07/12/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

14/12/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

21/12/2016 Reunió PDSPT    -Avv. Cementiri Vell- 

  
 

Grup de Treball DDHH 

21/01/2016 Reunió Espai per la Defensa dels DDHH i Socials    -C.C. Ca n'Aurell- 

04/02/2016 Reunió Espai Defensa DDHH i Socials de Terrassa  - C.C. Ca n'Aurell- 

18/02/2016 
Reunió Espai per la Defensa dels DDHH i Socials  amb Meritxell Lluís   
 -C.C. Ca n'Aurell- 

10/03/2016 Reunió Espai Defensa DDHH i Socials Terrassa - C.C. Ca n'Aurell- 

30/03/2016 Reunió Espai Defensa DDHH i Socials   - C.C. Ca n'Aurell- 

17/05/2016 Reunió Espai per la Defensa dels DDHH i Socials  -C.C. Ca n'Aurell- 

26/05/2016 Reunió Espai Defensa DDHH i Socials Terrassa - C.C. Ca n'Aurell- 

02/06/2016 Reunió Espai per la Defensa dels DDHH i Socials + Mreritxell  -C.C. Ca n'Aurell- 

08/06/2016 Reunió Espai per la Defensa dels DDHH i Socials  -C.C. Ca n'Aurell- 

14/06/2016 Reunió Espai per la Defensa dels DDHH i Socials  -C.C. Ca n'Aurell- 

06/07/2016 Reunió Espai Defensa DDHH i Socials Terrassa - C.C. Ca n'Aurell- 

28/07/2016 Reunió Espai Defensa DDHH i Socials Terrassa - C.C. Ca n'Aurell- 

28/09/2016 Reunió Espai DDHH i Socials Terrassa - C.C. Ca n'Aurell- 

13/10/2016 Reunió Espai Defensa DDHH i Socials Terrassa - C.C. Ca n'Aurell- 

20/10/2016 Reunió Espai Defensa DDHH i Socials Terrassa - C.C. Ca n'Aurell- 

  

Grup de Treball Prou Barreres 

26/01/2016 Assemblea General Ordinària de Prou Barreres      -C/Arenys de Mar, 14- 

  

Grup de Treball XES 

15/01/2016 Reunió Xes Terrassa             - Ateneu Terrassenc- 

17/02/2016 Reunió Xes        - C.C. Ca n'Aurell- 

19/02/2016 Reunió XES: Presentació Pam a Pam      -Ateneu Terrassenc- 

25/02/2016 Reunió Xes Terrassa    - Ateneu Terrassenc- 

04/03/2016 Reunió Xes Terrassa    - Ateneu Terrassenc- 

01/04/2016 Reunió Xes Terrassa    - Ateneu Terrassenc- 

08/04/2016 Reunió Xes Terrassa    - Ateneu Terrassenc- 

15/04/2016 Reunió Xes Terrassa    - Ateneu Terrassenc- 

29/04/2016 Reunió Xes Terrassa    - Ateneu Terrassenc- 

04/05/2016 Reunió Xes Terrassa    - Ateneu Terrassenc- 

  
 

Grup de Treball Riera Arenes 

19/01/2016 Reunió Comissió Riera Arenes      -Avv. Xúquer- 

16/02/2016 Reunió Comissió Riera Arenes      - Avv. Les Arenes- 

03/03/2016 Reunió comissió de les Arenes + Marc Armengol   - Avv. Les Arenes- 

05/04/2016 Reunió Comissió de les Arenes - Avv. Arenes-Grípia- 

05/05/2016 Reunió Comissió Riera Arenes      - Avv. Les Arenes- 

06/05/2016 Reunió per parlar del Reglament de Participació - Avv. Les Arenes- 

30/06/2016 Reunió Riera de les Arenes - Avv. Les Arenes- 

08/09/2016 Reunió Comissió Riera Arenes      - Avv. Les Arenes- 

15/09/2016 Reunió Comissió Riera Arenes+Riera de Palau      - Avv. Les Arenes- 

13/10/2016 Comissió Riera de les Arenes -Avv. Les Arenes- 
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Altres 

19/01/2016 Reunió FAVT amb la CUP     - C.C. Ca n'Aurell- 

26/01/2016 Reunió FAVT amb la CUP      -C.C. Ca n'Aurell- 

02/03/2016 Assemblea Alei    - C/Martí Diaz, 7 1er Dreta- 

16/02/2016 Taula Local de Capacitats Diverses i Accesibilitat      - Crta. Montcada, 596- 

03/03/2016 Projecció documental del SICOM: PDSPT -C.C. La Maurina- 

16/04/2016 Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana - Amics de les Arts- 

28/04/2016 
Conferència d'ajuntaments referent a la Gestió Pública de l'Aigua -C.C. 

AvelíEstrenger- 

06/06/2016 Taula Local Capacitats Diverses i Accesibilitat - Ed. Glòries– 

07/06/2016 Apoderant els nosaltres - Trobada Alei -Masia Freixa- 

09/06/2016 Taula rodona: Salvem les pensions -C.C. President Macià- 

14/07/2016 Consell Participació de Salut-Regió Sanitària Centre - Antic Hospital Militar- 

16/07/2016 Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana -C.C. Ca n'Aurell- 

20/07/2016 Taula de l'Aigua -Parlament de Catalunya- 

13/09/2016 Reunió Taula de l'Aigua - C.C. Segle XX- 

15/09/2016 Reunió preparativa PRODIS -Plaça del Tint- 

01/10/2016 Consell d'Entitats Vallès (ENTESA) ponencia Sanitat -Cerdanyola del Vallès- 

04/10/2016 Reunió Taula de l'Aigua - C.C. Segle XX- 

05/10/2016 Assemblea Alei    - Restaurant La Trobada- 

06/10/2016 Reunió amb l'ORC dels Mossos d'Esquadra - C.C. Ca n'Aurell- 

11/10/2016 Taula de l'Aigua -C.C. Segle XX- 

15/10/2016 Constitució Parlament Ciutadà Terrassa -C.C. President Macià– 

25/10/2016 Reunió amb AAVV Can Roca - C.C. Ca n'Aurell- 

  

REUNIONS I ASSISTÈNCIES AMB L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 

13/01/2016 Reunió FAVT amb regidora Meritxell Lluís          -C.C. Ca n'Aurell- 

12/02/2016 Reunió amb Eva Magaña (Conveni Ajuntament)    –C/ Unió- 

25/02/2016 Ple Municipal Ajuntament - Sala de Plens- 

07/03/2016 Reunió FAVT amb Marc Armengol (#TerrassaNeta)-C.C. Ca n'Aurell- 

16/03/2016 Explicació Reglament de Participació Ciutadana -Masia Freixa- 

31/03/2016 Ple Municipal Ajuntament Terrassa - Sala Plens Ajuntament- 

11/04/2016 
Reunió de portaveus ajuntament amb l'Espai Defensa dels DDHH i Socials Terrassa 

-Sala reunions Ajuntament- 

12/04/2016 Reunió Protocol de Dol  –Edif. Glòries- 

12/07/2016 Reunió Plà Evacuació Extrarradi - Sala Presidencial Aj.- 

13/07/2016 Presentació Projecte: Esterilització Porcs Senglars  - Sala Presidencial Aj.- 

23/07/2016 Orgull LGTB -Plaça Salvador Espriu- 

28/09/2016 Presentació projecte del Parc Grípia Ribatallada -Ateneu Candela- 

06/10/2016 Reunió FAVT amb Eva Magaña (subvencions) -C/de la Unió, 36- 

19/10/2016 Reunió amb Alfredo Vega (Ordenances fiscals)  –Ajuntament- 

24/10/2016 Reunió sobre Política de Gènere 
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CONSELLS, TAULES I COMISSIONS MUNICIPALS 

20/01/2016 Consell Municipal de Medi Ambient          -C.C. Mª Aurèlia Campany- 

02/02/2016 Consell Municipal de Benestar Social       -Crta. Montcada, 596- 

22/02/2016 Comissió tècnica de l'aigua amb Marc Armengol -Sala Presidència Ajunt.- 

20/04/2016 Taula de l'Anella Verda -C.C. Alcalde Morera- 

26/04/2016 Reunió Consell Municipal de Benestar Social  -Edifici Glòries- 

12/05/2016 Consell Municipal de Salut -Sala de Plens de l'Ajunt.- 

23/05/2016 Consell Municipal de Seguretat Ciutadana -Sala Presidència- 

24/05/2016 Taula del Pacte DASIG -Ed. Glòries- 

01/06/2015 Plenari de la Taula de la Mobilitat de Terrassa - Ed. Vapor Gran- 

07/06/2016 Comissió Participació Protocol Dol  -Sala Presidència Aj,- 

27/06/2016 Consell Municipal de Medi Ambient - C.C. Mª Aurelia Capmany- 

13/07/2016 Taula Anella Verda -C.C. Mª Aurelia Capmany- 

14/07/2016 Consell Extraordinari Municipal de Salut  - Edifici Glòries- 

19/07/2016 Consell d'Igualtat: Protocol de Dol –Edifici glòries- 

26/07/2016 Consell Editorial de l'Aigua - Sala Presidència Aj.- 

27/07/2016 Taula de Residus -C.C. Ca n'Aurell- 

21/09/2016 Reunió Comissió de Treball Benestar Social -Edifici Glòries- 

06/10/2016 Reunió Consell Editorial Debat de l'Aigua -Sala Presidència Ajunta.– 

10/10/2016 Sorteig representants Consell Consultiu Serveis Comunicació -C/ Telers, 5- 

11/10/2016 Taula Comarcal de Comerç -Sala Plens Ajuntament- 

20/10/2016 Sessió extraordinària: Consell Mpal Seguretat Ciutadana 

09/11/2016 Consell Municipal de Benestar Social 
 

 COMUNITAT EDUCATIVA 

05/04/2016 Comunitat Educativa - Escola Marià Galí- 

19/04/2016 Reunió Comunitat Educativa - Escola Marià Galí- 

03/05/2016 Reunió Comunitat Educativa - Escola Marià Galí- 

13/09/2016 Reunió Comissió Educativa Terrassa - Escola Marià Galí- 

04/10/2016 Reunió Comunitat Educativa - Escola Marià Galí- 

25/10/2016 Reunió Comunitat Educativa - Escola Marià Galí- 

  

ADHESIONS A CAMPANYES 

19/10/2016 Reunió Marc Armengol + FAVT Campanya Neteja - C/Pantà, 20 1a planta- 

  

ALTRES ACTES 

23/01/2016 Reunió Procès Constituent      -Amics de les Arts- 

23/01/2016 Presentació documental de la XSP     -Biblioteca Central- 

11/02/2016 Egara Fòrum Mobilitat - Casa Bauman- 

20/02/2016 Reunió de treball Espai 14N  -Amics de les Arts- 

02/03/2016 Obertura 35è aniversari Festival de Jazz de Terrassa - Nova Jazz Cava– 

03/03/2016 Reunió Grup de Suport Espai 14N    -Ateneu Terrassenc- 

06/03/2016 Cercavila reivindicativa: Educació Pública -Parc dels Catalans- 

17/03/2016 Formació: Organització d'actes a la vía pública -C.C. President Macià- 

01/04/2016 Centenari del Cinema Catalunya - Cinema Catalunya- 

02/04/2016 Fira Oliva Ca n'Anglada  - Ca n'anglada- 

03/04/2016 3a Cursa Solidària per la Justícia Social –falta el lloc- 

06/04/2016 Acte celebració del dia de les Esquadres  -Auditori Municipal- 
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10/04/2016 Dia Mundial de la Salut II Fira d'Entitats de la Salut -Parc Vallparadís- 

20/05/2016 3e Congrés Català de l'Associacio. i el Voluntariat -C/ Montalegre, 5 (BCN)- 

22/05/2016 Paellada Avv Can Palet –Can Palet- 

13/06/2016 Reunió manifestació en contra dels fets d'Orlando –Avinguda Jacquard- 

28/06/2016 Manifestació: "Menys Cotxes, Més Aire Net" -Raval de Montserrat- 

01/07/2016 Manifestació: IES Can Roca - Crta. Matadepera– 

16/07/2016 Cena Solidària -C.C. Francesc Macià- 

11/09/2016 Ofrena Floral Diada de Catalunya - Plaça Once de Setembre- 

16/09/2016 Inauguració escultura La Bicicleta - Plaça de la Bicicleta- 

22/09/2016 Rebuda Conseller de Sanitat de la Generalitat - Davant Mútua- 

24/09/2016 54 anys de la Nit Tràgica (Comissió Riera Arenes) -Plaça de la Unitat- 

05/10/2016 Encesa de llums i lectura manifest paralisis cerebral - Plaça Ajuntament- 

06/10/2016 25 anys Regidoria Polítiques de Gènere - C/Gaudí, 15- 

14/10/2016 Inauguració exposició “Aprofiant Dist{ncies” –Vestíbul Arxiu municipal- 

16/10/2016 III Cursa Solidària per la Infància -Parc Vallès- 

20/10/2016 Ecofòrum'16 "Contaminació, Qualitat de l'Aire i Salut - Auditori MNCTC- 

23/10/2016 3a Cursa de les Dones. Càncer de mama - Parc dels Catalans- 

23/10/2016 Xè Festival Sopes del Món -C/ Àlaba- 

  
 

COMISIONS FAVT 

20/05/2016 Reunió Comissió Comunicació FAVT - Seu FAVT- 

09/06/2016 Presentació Aula Actual -Sala Presidència- 

13/06/2016 Reunió amb Qualitat Democràtica (Reglament) -C/ Pantà, 20 1a- 

23/06/2016 Reunió Comissió Comunicació FAVT - Seu FAVT- 

27/06/2016 Presentació projecte Aula Actual -Avv. Can Roca- 

11/10/2016 Consell Ciutadà de Convivència Democràtica -C/Telers, 5- 

  
 
 


