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2017, un any d’intens treball en la defensa dels drets humans per
part de la FAVT i plataformes cíviques
Ramon Clariana
President de la FAVT

E

n l’Assemblea General Anual FAVT, celebrada el 21 de
maig de 2017, es va aprovar el
Pla de treball 2017, en què destacava,
com a objectiu essencial,“lluitar per la
Defensa dels Drets Humans i Socials,
per una adequada Participació Ciutadana i pel foment de la cohesió social».
Aquests objectius han pres una especial rellevància en la segona meitat
del 2017, per la intensitat dels esdeveniments polítics, amb les seves
derivades socials, que s’han viscut a
Catalunya i que han tingut les conseqüències, de totes conegudes, també
en la governabilitat de la nostra ciutat.
En aquestes circumstàncies excepcio-

“Treballem
conjuntament amb
l’Espai Drets i el
Consell d’Entitats
per preparar
un segon Parlament
Ciutadà que tindrà
com a base la
Carta Europea de
Salvaguarda dels
Drets Humans”
nals, la FAVT hem tingut un paper
actiu, treballant intensament en la

defensa dels Drets Humans. Ho hem
fet col·laborant amb plataformes que
comparteixen aquest objectiu, com
són l’Espai Drets per la Defensa dels
Drets Humans i Socials de Terrassa,
del qual en som membres fundadors,
i el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, en què també hi som representats.
Així les coses, a meitat de setembre,
vàrem treballar conjuntament amb
aquestes plataformes en la redacció
i publicació d’un manifest en què es
denunciava la vulneració de diversos
drets humans, socials i col·lectius, que
varen tenir lloc amb les actuacions del
Govern de l’estat, per impedir la celebració del Referèndum de l’1 d’Octubre. Aquest es va acabar realitzant
malgrat la violenta i desproporcionada actuació dels cossos de seguretat
de l’estat.
També a la fi de setembre, i tenint
en compte la situació a Catalunya i
el fet que Terrassa es trobava sense
la figura de la Sindicatura de Greuges (una figura amb funcions molt
importants per a la defensa dels drets
de la ciutadania), des de feia un any
i mig, la FAVT vàrem convocar una
junta extraordinària oberta a totes les
associacions veïnals federades per
tractar dos únics temes: la postura sobre el procés d’autodeteminació proposat a Catalunya, i presentar
a Isabel Marquès com a candidata a la
Sindicatura de Greuges de Terrassa
en el procés participatiu d’elecció del
nou Síndic/a
Les conclusions del debat, que es va
perllongar en diverses juntes ordinàries més, van ser que la FAVT no podíem pronunciar-nos sobre el procés
d’autodeterminació per les diferències de criteri entre les entitats federa-

▪ Reunió de l’Espai Drets.

des. Respecte a proposar a la Isabel
com a candidata, no va haver-hi cap
opinió contrària i malgrat això, es va
decidir demorar la presentació oficial fins deu dies abans de tancar-se el
termini, i fins a aquest moment cap
altre candidat s’havia presentat. Com
ja és sabut, el 14 de desembre es va
fer la recollida de suports presencials
de la ciutadania en què la Isabel va
quedar en primera posició, amb una
clara majoria dels suports emesos.
Pendents de la Síndica
de Greuges
Malgrat això, encara no s’ha portat
a Ple la proposta per anomenar el

nou Síndic, a de Greuges de Terrassa
i des de la FAVT reclamem a l’alcalde, Alfredo Vega i als portaveus dels
Grups polítics que es faci en el Ple
del mes de gener, atès que és urgent
que Terrassa torni a comptar amb
aquesta figura, defensora dels drets
de la ciutadania.
En aquests últims mesos, estem
treballant conjuntament amb l’Espai
Drets i el Consell d’entitats per preparar un segon Parlament Ciutadà,
a celebrar dins de 2018, que tindrà
com a base la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
ciutat, i la referència a alguns d’ells
com poden ser participació i demo-

cràcia, el dret a l’habitatge digne i als
serveis bàsics.
Des de la FAVT convidem a participar al debat sobre els Drets a
totes les entitats i ciutadania, molt
necessari en un moment com l’actual, complicat i difícil, políticament i
socialment, de confrontació d’idees col·lectives, en la qual considerem
no hi ha una altra solució que fixar
com a nexe d’unió la Defensa dels
Drets Humans i Socials, en què es
busqui prioritzar els aspectes que
puguin unir a la nostra societat sobre uns altres que, sent legítims com
són tots els drets, puguin contribuir
a crear desunió.

La Favt aprova nous estatuts: l’assemblea elegirà presidència
i càrrecs directament
Pep Valenzuela

L

a FAVT ha ajustat els estatuts de règim intern a les
necessitats d’una entitat
que ha crescut en nombre d’associacions veïnals (AV) federades.
En aquests darrers dos anys, ha
esdevingut una organització amb
una presència reforçada i d’importància creixent a l’hora de marcar
l’agenda social i política a la ciutat,
tal i com evidencia el seu paper en
temes com el del dret a l’aigua o el
de la garantia i respecte dels drets
humans i socials a la ciutat, molt
concretament en la creació del
consell municipal d’aquest àmbit
i el suport al procés per l’elecció
d’una sindicatura de greuges que
s’escaigui amb el nom.
L’objectiu, establir mecanismes
que permetin una participació
més efectiva i el control de l’aplicació dels acords i del pla de treball
per part de les entitats i, al temps,
reforçar l’equip d’execució dels
mateixos, la junta; aquests han
estat els elements centrals del debat. S’ha creat, primer, un consell
d’AV, amb representació de totes
les entitats, que s’hauria de reunir
al menys trimestralment. Després,
s’estableix una junta executiva de
només nou membres, que ha de ser
votada, com a llista tancada amb

definició prèvia de la presidència i
càrrecs, per l’assemblea general.
Tot i privilegiar acords per consens com a forma de presa d’acords
per part de l’assemblea, la proposta de llista tancada a la junta es va
haver de votar, aconseguint 12 dels
13 vots possibles. La votació final
dels nous estatuts aprovà els canvis amb 11 vots dels 12 possibles
(un dels representants va haver de
marxar abans). El debat permeté copsar, d’una banda, la tensió
sempre present entre els desitjos
i necessitat de major participació
i activisme, d’una banda, i la dura
realitat, o sigui manca de gent, de
mitjans i recursos.
Així mateix, aparegué en el debat sobre la constitució de la junta
executiva la necessitat d’harmonitzar el caràcter de representació que
té la participació de les persones a
l’entitat amb la ineludible marca
de les característiques d’aquestes
persones i la seva sintonia per fer
un equip cohesionat amb capacitat
de treball.
Tretze associacions enviaren
representació a l’assemblea extraordinària, celebrada el passat dissabte 16 de desembre al local de
l’entitat, el Casal de Barri de Ca
n’Aurell, a la plaça del Tint. Altres
tres justificaren la seva absència
per motius tècnics. O sigui, poc

més de la meitat de les 27 associacions federades han participat
directa o indirectament en aquesta
trobada. El cas fou motiu d’alguna
reflexió crítica; però la veritat és
que, com explicà en Ramon Clariana, president de la Federació i veterà activista veïnal, aquest nivell
de participació respon a un patró
de participació que ve de lluny i no
a cap raó de conjuntura.
Això, és clar, no tanca el debat ni
la necessària reflexió sobre la situació i les propostes per superar-la.
De fet, la proposta de canvis té a
veure amb aquesta qüestió i es
planteja com a eina per impulsar
la federació i el conjunt d’entitats.
L’altre element important per
complir amb els objectius assumits per la FAVT i donar un nou
impuls a l’entitat i les associacions
federades és la recreació de la pàgina web, com a element central de
la política de comunicació amb el
moviment veïnal i el conjunt de la
ciutadania. Una comunicació que
inclou un apartat de transparència, on la Federació publicarà documentació, pla de treball, actes de
reunions, pressupostos i finances.
La nova pàgina ja és accessible a
l’enllaç http://favterrassa.org

