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La FAVT elegeix Lledó, primera dona presidenta
L’assemblea anual ordinària vota una nova junta i aprova un pla de continuïtat, enfortint la lluita pels drets socials
Pep Valenzuela

D

olors Lledó va ser elegida
presidenta de la Junta de la
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa el passat dissabte 26
de maig. És la primera dona que ocupa
el càrrec d’aquesta federació amb més
de 30 anys d’història. «Ja era hora», declarà la presidenta del Casal de Dona,
Mercè Gómez, present en l’assemblea
ordinària anual de la Favt, tot afegint
que és un «fet històric, i que caldria que
no fos només una anècdota».
La Síndica de Greuges Isabel Marquès, també present en la trobada,
felicità aquesta elecció, així com el
compromís amb la defensa de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat. Així mateix saludaren l’elecció de la primera dona presidenta de la Favt en Joan Tamayo, present a l’assemblea en representació de
l’Espai de Defensa dels Drets Humans
i Socials de Terrrassa; i l’alcalde Alfredo
Vega, qui va prendre la paraula al final
▪ Votació de la Memòria 2017
de la trobada. Vega va destacar aquest
fet, especialment en un moviment com
el veïnal que és «molt important a la a president abans de presentar la meciutat i que ha jugat un paper clau llui- mòria de treball del 2017. En aquesta
tant i pressionant les institucions».
memòria destaca el treball en l’àmbit
Amb assistència de 18 associacions de la comunicació, especialment la rede les 26 federades, es va votar també el edició de la pàgina web de la Federació
pla de treball i el pressupost proposats i l’activitat a les xarxes socials, així com
per la nova junta. Les associacions par- l’acord amb Malarrassa, que garanteix
ticipants van ser: Ca n’Anglada, Can una difusió important d’aquella inforBoada del Pi, Can Palet, Can Roca, mació rellevant de la Favt, a través de la
Ègara, Segle XX, Lluís Companys, web i el periòdic imprès mensual, amb
Font de l’Espardenyera, la Cogullada, una tirada de 10.000 exemplars reparla Maurina, Carbonelles, Plaça Catalu- tits per tota la ciutat.
nya-Industrial, Cementiri Vell, Pla de
L’ara ja vocal de Comunicació va fer
Bonaire, Poble Nou-Zona Esportiva, el llistat de totes les comissions muSant Pere Nord, Vallparadís, Can Pa- nicipals i del conjunt de plataformes
let de Vistalegre.
ciutadanes en les quals participa actiEn Ramon Clariana, que deixa la vament la federació veïnal, amb espepresidència però continua com a vocal cial importància, subratllà, l’Espai de
responsable de Comunicació a la nova Defensa dels Drets Humans i Socials
junta, agraí el suport i col·laboració du- i la Comissió municipal de seguiment
rant els tres anys que ha exercit com de la Carta Europea abans citada. En
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aquesta línia, és molt important el conveni de col·laboració amb l’entitat Prou
Barreres!, que lluita per l’accessibilitat
de tothom a tots els espais públics i per
una ciutat inclusiva.
Destacà també la participació en les
comissions per residències públiques
per a gent gran, en la comissió de rieres, en la Taula de l’Aigua; així com el
suport a la plataforma en defensa de la
sanitat pública, a la Comunitat Educativa, el Consell d’Entitats i al pacte per
la igualtat de gènere DASIG.
En tot cas, emfasitzà en Clariana, la
perspectiva de treball és sempre la «defensa dels drets humans i socials», per
tant el dret a l’habitatge, el treball, l’educació i la sanitat, en primer lloc, «drets
que estan en clara regressió», afirmà,
«el que és inadmissible».
Aprovada la memòria anual per una-

nimitat, així com la prestació de comptes, la Dolors Lledó va presentar el pla
de treball, definit com de «continuïtat,
però potenciant encara més el treball
social i amb altres entitats», com el Casal de la Dona, el grup LGTB Terrassa
i el ja citat Prou Barreres! Un compromís aquest últim que queda molt enfortit i garantit amb la incoporació d’en
Joan Vila, dirigent de l’entitat al temps
que membre de l’AV de Can Boada del
Pi.
L’elecció d’una dona com a presidenta
ha estat un pas i una mostra clara de
voluntat de renovació per part de la
Federació. En tot cas, apuntà la Dolors,
«cal enfortir el moviment veïnal per via
de la incorporació de gent jove i la participació de més dones, en la perspectiva al menys de la paritat». Recongué,
però, que és un tema en el qual el mo-

viment no només té mancances, sinó
que tampoc acaba de trobar la manera
d’avançar. «Per a les dones encara és
molt difícil compatibilitzar treball, llar
i activisme». L’establiment d’una relació
especialment forta amb el Casal de la
Dona i amb LGTB-Terrassa va, precisament, en la línia d’impulsar també els
canvis i renovació interns.
Una altra via per fer camí en aquest
sentit és la creació d’una vocalia de relació amb les associacions veïnals, les
federades i també les que no hi són, per
«potenciar i ajudar en tot el possible».
En Joan Vila, per la seva part, en
nom de Prou Barreres! (elegit també
vicepresident en aquesta assemblea)
intervingué per remarcar el compromís amb la lluita per l’accessibilitat i la
inclusió: «cal treballar cada dia, trencar
barreres, com venim fent des de fa més
de 12 anys; perquè tothom té dret a
anar-hi a tots els llocs de la ciutat i participar-hi en tot. Volem igualtat real. La
meva presència és per reforçar aquesta
lluita. Volem una ciutat per a tothom,
sense cap exclusió».
La candidatura encapçalada per Lledó, l’única que es va presentar, aconseguí 15 vots favorables, 3 en contra i 1
abstenció, tot i que aquest 4 vots, van
aclarir els representants de les entitats,
no eren contra la nova presidenta sinó
en rebuig d’algun altre integrant de la
candidatura. El pla de treball es va votar separat i va ser aprobat per unanimitat.
L’assemblea aprovà, finalment, un
pronunciament en defensa de les pensions públiques, en els termes que defensa el Moviment per unes Pensions
Dignes, «perquè defensem els drets i
aquest n’és un de bàsic». El segon pronunciament aprovat fa referència a la
perspectiva i equitat de gènere, enfasitzant i denunciant la «vulneració dels
drets de les dones» i la «violència masclista i el feminicidi», remarcà la Dolors
en la presentació del text.

Dolors Lledó: “Cal renovació, gent jove i moltes més dones”
«tenen prou problemes per compatibilitzar casa, feina i activisme social».
Explica que la junta no té un pla massa concret d’intervenció per revertir
aquesta situació. «El que podem fer i
farem serà demanar i insistir amb les
AV perquè estiguin més alerta i facin
els seus propis plans per incorporar i
donar rellevància a les dones».
La Dolors Lledó diu que no ha
tingut problemes en la junta, «però
t’has de fer escoltar, perquè els homes parlen amb molt d’èmfasi; jo, per
sort, tinc un caràcter obert, escolto a
tothom, però també em faig escoltar».
Sobre la nova responsabilitat, decla-
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ascuda a Terrassa, l’any
1973, la Dolors Lledó s’inicià en el món associatiu a
partir de la seva incorporació a l’associació veïnal del barri de Les Carbonelles
el 2015. Amb estudis fins a batxillerat,
ha treballat a la Sony, de cuidadora i
assistència domiciliària. Ara fa el curs
per treure el certificat de professionalitat en assistència sòcio-sanitària
en institucions socials. Divorciada, és
mare d’una filla de 14 anys. És per això
que destaca les «dificultats per compatibilitzar treball, família i activisme
social».
Però com ànims, forces i decisió no
li manquen, va implicar-se a fons. El
2016 assumia la presidència de l’AV i
s’incorporava la junta de la Favt, on ha
estat vocal, secretària i vicepresidenta
en aquests darrers dos anys. I ara,
presidenta. La primera de la Federació
d’entitats veïnals.
Declara la Dolors que l’entrada en el
moviment veïnal va ser un «canvi total» a la seva vida, «de no saber res del
moviment a ficar-m’hi a tope». A més
de canvis també una mica de «xoc» al
principi, quan es veia en un espai de
debat on es tractaven «qüestions importants de la ciutat». Ara ja està avessada, «m’he anat integrant i sentint-ho
molt, m’agrada».
Assumir ara la presidència és un

▪ Dolors Lledó intervenint a l’assemblea

repte gran, però s’hi sent amb força. A
més, «veig que puc aportar, estic disposada a treballar; i és un pas important, no només per a mi, sinó també
per l’entitat, per fer equilibri a la junta i
fer notar la presència de les dones, encara que de moment sóc l’única».
Aquesta situació, explica, posa en
evidència la «necessitat de renovació,
cal gent jove i moltes més dones». La
diagnosi, en tot cas, es compartida pel
conjunt de membres de la junta, 8 en
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total, i el treball i reptes s’assumeixen
molt clarament com a equip. «Posarem molt èmfasi en els temes socials»,
assegura la nova presidenta en entrevista amb Malarrassa.
Les mancances que palesen la composició de la junta de la Favt són un
reflex de la situació en el conjunt d’AV,
«és un mal endèmic», considera, a la
majoria de juntes l’edat és bastant o
molt alta i n’hi ha poques dones. Però,
a més, les dones en les associacions

ra que «tenir càrrec no és important,
sinó la feina que es fa, i jo sóc molt
treballadora i tinc moltes ganes, i per
sort un equip que dóna suport». D’altra banda, afegeix, «no m’agrada parlar
de mi, jo sóc més d’estar en un segon
pla, valoro el treball del grup, col·lectiu, i en aquest grup han volarat la
meva feina i he acceptat perquè crec
que puc aportar una nova perspectiva, perquè estic també la Casal de la
Dona i al grup LGTB-Terrassa; ja era
hora que la Favt tingués una visió feminista i una presidenta, perquè fins
ara només hi havia hagut 3 dones vicepresidentes».

