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1.

INTRODUCCIÓ

Aquest any 2017, hi ha hagut dues línies de treball intern que s'han desenvolupat d'acord
amb el Pla de treball 2017 de la FAVT. Una d'elles ha estat buscar mitjans per aconseguir la millora del
funcionament dels Òrgans de gestió de la FAVT, com a Assemblees, Junta
Directiva, Vocalies i comissions.
Per a això, s'ha treballat durant l'any, primer en Comissió específica i després en
reunions de Junta
per preparar una Proposta de Modificació dels estatuts de la FAVT,
que es va sotmetre a Debat en l'Assemblea general Extraordinària celebrada el 16 de desembre, en què
la Proposta es va aprovar per àmplia majoria, amb un percentatge molt superior a les dues terceres
parts dels assistents, com era preceptiu en els estatus vigents en aquell moment.
L'altra línia de treball ha estat el desenvolupament i consolidació d'un potent projecte de
Comunicació i transparència, dirigit no només al món veïnal sinó també a tota la
ciutadania, que ha de ser un factor clau per complir un millor coneixement de les
importants accions que realitza el món veïnal, la qual cosa és important per aconseguir una
imprescindible renovació generacional en les juntes de les Associacions de veïns, i per
tant també en la junta FAVT.
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Per a això, hem continuat publicant articles en el Diari Malarrassa, amb el qual hem establert un
Conveni, encara que hem fet arribar notícies a tots els mitjans de comunicació en els quals hem tingut
una important presència, sobretot en els d´abast local. Referent al facebook, les nostres publicacions
diverses i d'interès general, publicades en el nostre mur i compartides amb diversos grups socials, han
possibilitat un increment molt significatiu de milers de persones als qui arriben les nostres notícies i del
nombre de m'agrades de la pàgina.
Encara que el gran projecte ha estat la total remodelació i ampliació de la pàgina web de l'entitat, en
què s'han incorporat nous continguts, incloent-hi un apartat de transparència en què s'inclouen entre
uns altres, plans de treball, memòries, balanços i pressupostos. I també la possibilitat que les AV que ho
desitgin puguin tenir el seu espai a la web FAVT, (els enllaços dels seus mitjans de comunicació, com a
web, facebook, twitter i uns altres.) La remodelació realitzada per secretària FAVT ha entrat en
funcionament en els últims dies de desembre 2017.
Referent al treball extern, la FAVT hem continuat participant en diferents Consells, Taules,
i Òrgans de Participació municipals, a ple rendiment des de Gener fins a Juliol. No obstant això, des de
passades les vacances i fins a desembre, i a causa de la inestabilitat de la situació política a Catalunya,
que ha repercutit a la nostra ciutat, hi ha hagut molt poques reunions d'aquestes Taules i Consells
Municipals.
Quant a temes importants desenvolupats en el nostre treball conjunt amb Plataformes,
cal destacar tres:
- Recolzar el gran treball que desenvolupen amb regularitat La Comissió de Rieres de Terrassa, formada
per les Comissions de les rieres de les Arenes i del Palau, amb l'objectiu d'aconseguir una neteja i
manteniment regular de totes les Rieres i torrents de la Ciutat i igualment recolzar la petició que es
constitueixi una Taula municipal de Rieres que comença a desenvolupar-se a final de 2017.
- Pel que fa a la Participació en la Taula de l'Aigua de Terrassa, el treball impecable i continu ha
possibilitat l'aprovació en el ple municipal en sessió extraordinària del dia 7 de setembre de 2017, de la
constitució i els Estatuts de l'entitat pública empresarial local Aigua de Terrassa EPEL, que
s'encarregarà de la gestió del servei públic de proveïment d´ aigua a la ciutat.
- I finalment, la participació de la FAVT en L'Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de
Terrassa, que ha tingut un aspecte destacat en l'elecció de la persona que ha d'ocupar la Sindicatura de
greuges de Terrassa, ja que després de l’anul·lació per l´Ajuntament del primer procés participatiu per
escollir el Síndic/a, en l'últim trimestre de l'any, vàrem proposar a Isabel Marquès com a candidata a
optar a la Sindicatura de Greuges de Terrassa, que va obtenir una àmplia majoria de suports de la
ciutadania en els 7 punts de recollida de suports de la ciutat, el 14 de desembre, dia de recollida de
suports que totes les ciutadanes i ciutadans van poder donar, de forma presencial, a una sola de les 4
persones que van optar a la Sindicatura.

Sr. Ramon Clariana
President de la FAVT
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2. 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.
c) Obrir-se a altres sectors socials i entitats que intervinguin als barris, amb els mateixos valors i
idees.
e) Millorar el funcionament de tots els Òrgans gestors de la Federació.
F) Potenciar la difusió de les accions del Moviment Veïnal mitjançant les nostres eines de
Comunicació.
d) Conèixer la situació de les associacions de veïns, analitzant possibles deficiències i proposant
línies d'actuació que enforteixin a les organitzacions veïnals.
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.
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2.2 BARRIS DE LA FEDERACIÓ
La Federació representa a 27 Associacions VeÏnals de la ciutat 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.

27 Associacions de Veïns
Federades 2017

12 Associacions de Veïns No
Federades 2017

 AV. BARRI SEGLE XX

AV. CAN PALET II

 AV. BARRI UNIVERSITARI-CEMENTIRI VELL

AV. DEL CENTRE
AV. ANTIC POBLE DE SANT PERE

AV. CAN’ANGLADA
 AV. CA N’AURELL

AV. SANT LLORENÇ DEL MUNT

 AV. CAN BOADA DEL PI

AV. ROC BLANC

 AV. CAN JOFRESA

AV. 16 DE SETEMBRE VILARDELL

 AV. CAN PALET

AV. LES TORRES DE CAN PARELLADA
AV. SANT PERE

 AV. NOVA CAN PARELLADA

AV. GUADALHORCE

 AV. CAN ROCA
 AV.CAN

PARELLADA

PER

L´UNITAT

DEL

NOSTRE BARRI
 AV. CAN TUSELL
 AV. EGARA
 AV. FONT DE L’ESPARDENYERA
 AV. GRUPOS GIBRALTAR-LLUIS COMPANYS
 AV. LA COGULLADA
 AV. LA MAURINA
 AV. LES ARENES-CAN MOTLLOR I LA GRIPIA
 AV. AP. TORRENT DE LES CARBONELLES
 AV. MONTSERRAT
AV. CAN PALET VISTA ALEGRE
 AV. PLA DEL BONAIRE
 AV. PLAÇA CATALUNYA-ESCOLA INDUSTRIAL
 AV. POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA
 AV. SANT PERE NORD
 AV. TORRE-SANA
 AV. VALLPARADÍS


AV. XÚQUER
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AV. CAN BOADA (Casc Antic)
 AV. TORRENT D’EN PERE PARRES

3. ORGANITZACIÓ
La deliberació col·lectiva veïnal es fa en els òrgans de gestió propis de la Federació:
la Junta, les Comissions de Treball i les Assemblees Generals Ordinària e Extraordinària. 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
Durant l’any
7, la Junta de la Federació ha anat consolidant la seva estructura i està formada per 17
membres, un dels quals participa en qualitat de membre de l’entitat Dismifísics-Prou Barreres i de l´AV Can
Boada del Pi, amb vot.
La Junta continua sent la mateixa que va ser escollida en l´Assemblea General Ordinària realitzada el 30
d´abril del 2016.

•
•
•




President:
Ramon Clariana Calvo

(AV Poble Nou-Zona Esportiva)

Vicepresidenta :
Dolors Lledó Alcalá

(AV Les Carbonelles)

Secretari:
Josep Antoni Sanchez de Haro

(AV Sant Pere Nord)

Tresorer:
Miguel Hidalgo Herreras

(AV Can Palet)

VOCALS:
Jose Luis Charles Gracia
Josep Pou Esquius
Antoni Falgar
Salvador Esquius Argilés
Gregorio Ramírez Cañada
Jaume Alcañíz Paredes
Oriol Vicente Cardona
Emili Cirera Cortés
Joan Vila
Alfonso Echávez
José Francisco Melero Melero
David Lérida
Laura García Rico
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(AV Font de l´Espardenyera)
(AV Vallparadís)
(AV Ca N´Aurell)
(AV Can Roca)
(AV La Cogullada)
(AV Gibraltar-Lluís Companys)
(AV Torre-sana)
(AV La Maurina)
(Prou Barreres)
(AV Can Anglada)
(AV Plaça Catalunya-Escola Industrial)
(AV Xúquer)
(AV Barri Universitari-Cementiri Vell)

3.2 SUPORT TÈCNIC I GESTIÓ ADMINISTRATIVA
L’oficina de la Federació est{ oberta de 16.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres. L'organització
tècnica administrativa, constituïda per dos professionals contractats a mitja jornada, a més de treballar els
temes que li són propis. Treballen els temes Administratius de Gestió - Técnica i Suport Veïnal i altres
entitats de la ciutat.









Organització administrativa en les associacions: 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 i declaració de societats.
Servei de fotocòpia, revistes i butlletins veïnals.
Hemeroteca premsa de la ciutat.

3.3 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA FAVT 2017
L’Assemblea General Extraordin{ria es va portar a terme el dia 20 de Maig de 2017, al Centre Cívic
Montserrat Roig Avda. Barcelona, 180 de 10:00 a 10:30h amb un únic punt de l´ Ordre del dia.
1. Aprovar la incorporació a la FAVT de l´AV de Can Parellada per la Unitat del Nostre Barri, en
resposta a la seva petició i d´acord amb l´article dels Estatuts de la FAVT (relacionat amb incorporar a
la FAVT una nova associació de veïns d´un barri en que ja tenim una associació federada).

Després d´un intens debat és va aprovar la incorporació com AV Federada de Can Parellada per la
Unitat del Nostre Barri.

3.4 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FAVT 2017
L’Assemblea General Ordin{ria es va portar a terme el dia 20 de Maig de 2017, al Centre Cívic Montserrat
Roig Avda. Barcelona, 180 de 10:30 a 14:00h i els temes més importants que es van abordar van ser:

1.

Comunicació de Baixes de AVV (si s'escau) i ratificació de les noves incorporacions: AVV Can
Boada del Pi, AVV Can Palet de Vista Alegre i AVV Nova de Can Parellada.

2. Aprovació Acta Assemblea General FAVT 2016.
3. Aprovació Memòria i Balanç Econòmic 2016.
4. Presentació i aprovació del Pla de Treball 2017.
5. Presentació i aprovació Pressupostos 2017.
6.

Resolucions i pronunciaments.

7. Torn obert de paraules.
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3.5 ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA FAVT 2017
L’Assemblea Extraordin{ria es va portar a terme el dia 16 de Desembre del 2017, al Centre Cívic de
Ca N' Aurell Plaça del Tint, 4, de 10:00 a 14:00 i els temes més importants que es van abordar van ser:

1. Lectura de la Proposta de Modificació d'Estatuts i aprovació si s'escau.
2. Presentació de la nova pàgina Web de la FAVT.
3. Precs i Preguntes.

Van ser aprovats per les dues terceres parts dels assistents representats de les associacions veïnals

4. Consells, Taules i Entitats amb Participació de la FAVT:
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5. PARTICIPACIÓ FAVT AMB L´AJUNTAMENT. TAULES I COMISSIONS TÉCNIQUES

La participació ciutadana està regulada en el nou reglament de participació que es va aprovar el 9 de
setembre del 2016.
El desenvolupament del nou Reglament s´anat fent durant l´any 2017, en primer lloc modificant les
composicions dels Consells de Districte de manera que s han incorporat ciutadans a títol individual de tots
els barris de la ciutat. La FAVT no té representants directes en aquests Consells però la majoria de membres
de la Junta són consellers en representació de la seva Associació de Veïns. Per això hem pogut constatar que
en moltes reunions els ciutadans que són a títol individual no participant i són els representants veïnals els
que seguim portant el pes de les reunions en el que no hi ha una millora substancial en la Participació
Ciutadana.
5.1 REVISIÓ DEL ROM (Reglament Orgànic Municipal)
La FAVT vàrem participar activament en el procés de Participació d'elaboració del Nou Reglament de
Participació Ciutadana i vàrem presentar propostes i al·legacions que en part, no es van acceptar per
l´Ajuntament perquè eren contraries a les prescripcions del ROM per això dins del termini de la Consulta
prèvia a l'elaboració del projecte de revisió i modificació del vigent ROM vam presentar dues propostes
perquè s'incorporessin modificacions:
Demanar que en el redactat de Proposta de Resolució s´incorpori la possibilitat de que pugui ser
presentada per part d´Entitats Ciutadanes, ja que fins ara només les poden presentar els grups polítics
municipals o tres membres de la Corporació.

Referent a les intervencions d´Entitats Ciutadanes en el ple Municipal el Rom diu que finalitzades les
intervencions l´alcaldia o un regidor/a en què delegui respondrà a les qüestions plantejades, i la nostra
proposta és sol·licitar que també puguin respondre els portaveus dels grups polítics que ho estimin
convenient.

5.2 ACCESSIBILITAT
La FAVT, hem seguit col·laborant amb Dismífisics-Prou Barreres durant l´any 2017 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 posta decidida per una mobilitat més sostenible potenciant els
serveis públics de transport.
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5.2.1 ACTIVITAS DE PROU BARRERES, durant l´any 2017

Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Estem presents,
representats per un membre de Prou Barreres, entitat amb la qual tenim
signat un Conveni de Col·laboració per treballar conjuntament en la
consecució d'una ciutat accessible per a totes les persones.
Comissió d'Accessibilitat i grups de treball específics...També la FAVT
estem representats per un membre de Prou Barreres. Aquesta Comissió
desenvolupa funcions de treball relacionat amb l’accessibilitat universal.
Les entitats juguem un paper fonamental en la promoció del dret a l'accessibilitat tant en la detecció de
necessitats, com en l'elaboració, implementació i avaluació de les mesures necessàries per aconseguir-la en
espais participatius, i en el marc del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal.

Comissió de comunicació
Organització i coordinació d’actes de sensibilització i conscienciació sobre la problem{tica de la discapacitat.
Comissió del dia internacional de les persones amb discapacitat 2017
Treball d’organització i coordinació dels actes del dia internacional.
Comissió Lleure
Compartir i treballar amb entitats, serveis i associacions en relació a l'oferta vinculada als àmbits de lleure,
oci, esports i cultura.
Comissió Dona i Capacitats
Treball transversal amb la Regidoria de Polítiques de Gènere en l'abordatge de les dones amb capacitats
diverses.
Comissió de Salut
Treball i de coordinació amb entitats.
Continuar treballant l'abordatge de les accions definides dins la línia estratègica de Salut del Pla Local
d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat.
Comissió de seguiment del procés d´elecció del Síndic

5.3 COMISSIÓ DE RESIDÈNCIES PÚBLIQUES DE TERRASSA MEMÒRIA-RESUM ANY 2017
El 12 de desembre de l'any 2016 es va constituir la Comissió de les Residències Públiques de Terrassa amb
la FAVT, AVV de Sant Pere Nord, AVV de Ca N'Anglada, AVV de Can Roca, AVV de les Carbonelles,
IAIOFLAUTES de Terrassa, Membres del Consell de la Gent gran, Federació de Casals de la Gent gran. De
vegades han participat l'AVV de Sant Pere i l' AVV de la Font de l'Espardanyera. Hem pres contacte amb
l'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa (OCM) amb l'objectiu de buscar més informació relacionada amb
la gent gran: Llei de la dependència, Estadístiques i gràfiques sobre l'envelliment de la població, situació de
les Residències, etc..
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El 10 de març d'enguany es va fer un programa sobre les Residències Públiques a Canal Terrassa, al qual va
assistir la comissió i es va donar molta informació de com està la situació.
Hem tingut contactes amb altres ciutats de Catalunya com Santa
Coloma (SOS gent gran), on es planteja una situació semblant a
Terrassa i hem quedat de fer actes de protesta conjunts. Els dies 1 i 2
abril vàrem participar en la Fira de la Gent gran, al Recinte Firal de la Av.
22 de Juliol amb l'objectiu d'informar i recollir signatures per
aconseguir més Residències Públiques per la ciutat i les persones que
viuen en ella.
Els dies 7 i 8 de juny es van recollir signatures al Mercadal i al Centre de
Terrassa (carrer Major). El dia 16 de desembre participarem en un acte
de l´ AVV de Can Boada on explicarem com està la situació de les
Residències Públiques, recollirem signatures i repartirem xapes.
Hem demanat reunió amb la regidora responsable de la gent gran a Terrassa i informació a L'Ajuntament
sobre places concertades per Residència, llista d'espera i temps per aconseguir una plaça pública,
comparació amb altres ciutats, etc..
Els nostres objectius durant l'any 2017 han estat sobretot obrir el ventall d'entitats que participen en la
comissió, que la comissió es reunís en diferents barris i associacions, fer xerrades i recollida de signatures
pels diferents districtes de la ciutat, per conscienciar de la situació que pateixen les persones grans.

5.4 MOBILITAT. TAULA MUNICIPAL DE LA MOBILITAT. APROVACIÓ DIFINITIVA 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.
En aquest any 2017 podem destacar dos temes de Mobilitat en què la
FAVT hem tingut una activa participació. En primer lloc, l´aprovació
definitiva del nou Pla de Mobilitat en el Ple Municipal del 25 de Maig.
Aquesta aprovació permetrà millores en Mobilitat a través de l´ampliació
de les zones de vianants, la promoció dels desplaçaments a peu o en
bicicleta i dels transports públics i el foment d´un ús racional del vehicle
privat.
Abans de l’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat l´Ajuntament ens ha donat resposta escrita a les
al·legacions que la FAVT v{rem presentar a l’aprovació inicial del Pla en setembre de l´any 2016.
En aquesta resposta és destacable una acció que s´incorpor{ en el Pla en què s´insta el Consorci de l’
Hospital de Terrassa a implantar mesures que afavoreixin els desplaçaments a peu, en bicicleta, en
transports públics, així com la política tarifaria i la regulació de l´aparcament.
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Una de les accions més importants del Pla és implant{ la Zona Urbana d’Atmosfera Protegida (ZUAP) en el
centre ampli de la ciutat en la qual des de la FAVT v{rem demanar que s’enrederís almenys fins que la Ronda
Ponent recuperes els dos sentits de circulació i així s´ha fet.
EL SEGON TEMA IMPORTANT, ha sigut els Tallers participatius per analitzar i definir el futur nou servei
d’Autobusos Urbans de Terrassa en què la FAVT hem participat en la Comissió de Seguiment i diverses
Associacions de Veïns han participat en els diferents tallers.
L´aplicació de les conclusions d´aquests Tallers està pendent d´aplicar en el servei d’autobusos .

5.5 MEDI AMBIENT
En aquest any 2017 els temes més importants que s´han treballat a les reunions del Consell Municipal de
Medi Ambient és la redacció del Reglament del Consell i el seguiment de les Taules de Treball que depenen
d´aquest, que són la Taula de Residus i la Taula de l´Anella Verda.
Un tema important que s´ha proposat a finals d´any és la creació d´una nova taula anomenada de Rieres, a
petició de les Associacions Veïnals dels barris per on circulen la Riera de les Arenes i la del Palau.
En relació al Procés de l’Aigua de Terrassa s´ha donat informació sobre l´expedient de canvi de Gestió del
Servei.

5.6 TAULA DE L´ANELLA VERDA

La FAVT hem seguit participant en les Reunions de l´Anella Verda. En
la reunió del 6 d´Abril es va informar del tractament de les al·legacions
que s´han rebut al Pla de l´Anella Verda i és va informar del Calendari de
Tramitació de la documentació Urbanística del Pla a l´Oficina Territorial
d´Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat.

Així el 28 de juliol del 2017 es va enviar tots els documents del Pla en aquesta oficina que és l encarregada
de pronunciar-se sobre la declaració ambiental estratègica i el procés d’avaluació ambiental

5.7 COMISSIÓ DÉSTUDI DE L´EXPEDIENT PER LA DETERMINACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
SUMINISTRAMENT DE L´AIGUA DE TERRASSA

Aquest any 2017 a l’haver vençut en desembre de 2016 la Concessió del subministrament de l´aigua que
tenia Mina la Comissió Tècnica Municipal de l ´aigua que la FAVT forma part, no ha fet reunions perquè
els seus objectius ja no són vigents.
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En el mes de Maig es va constituir la Comissió que citem en el encapçalament integrada per un
representant de cada grup polític que està en el ple municipal, vuit càrrecs tècnics municipals, el
President de la unió de consumidors de Catalunya i el president de la nostra entitat.
L’objectiu d´aquesta Comissió ha sigut debatre i validar tota la documentació tècnica necessària per
determinar la nova forma de gestió de l´Aigua de Terrassa.
Les conclusions de la Comissió van ser que la forma més eficient i sostenible de gestió de l´aigua és la
gestió directa amb una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL), i que aquesta proposta ha estat
aprovada inicialment al Ple del passat 7 de setembre.

5.8 TAULA DE L’AIGUA DE TERRASSA
La Taula és una plataforma, creada el març del 2014, integrada per ciutadans/as a títol individual i la FAVT i
Aigua És Vida com a entitats cíviques. Els seus objectius són promoure al coneixement i debat sobre la gestió
de l'aigua de Terrassa i defensar l'argument que la Gestió Pública és el millor per la nostra ciutat, enfront
de la gestió privada que sempre ha fet Mina d'aigües de Terrassa.
La Taula ha arribat a aquesta conclusió després de valorar molta informació, i fer molts i diversos actes en
què ha polsat les opinions de moltes persones i recollit la signatura de 8000 persones demanant a
l'Ajuntament impulsar la gestió pública de l'aigua de Terrassa.
En l'any 2017, la Taula ha seguit treballant intensament tant fent reunions periòdiques amb representants de
partits polítics, organitzant i participant en Actes diversos, formant part de la Comissió d'estudi per la
determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió del servei d'abastament d'aigua de Terrassa,
participant en els debats i col·laborant en la redacció de part de la documentació que valora aquesta
Comissió. Igualment va demanar la paraula en el Ple municipal on va entregar les signatures ja citades.
Aquest treball persistent ha donat els seus fruits en l'any 2017, que es pot qualificar d´ històric per aconseguir
la Gestió Pública de l'Aigua de Terrassa i que ha tingut els següents moments culminants:
1. Gran Manifestació que va recórrer el centre de Terrassa per demanar la gestió Pública de l'aigua de
Terrassa. Organitzada per la Taula, i recolzada per la FAVT i una part important de les entitats socials de la
ciutat. Hi van participar 4000 persones i va tenir dues capçaleres, una formada per representants d'entitats
cíviques i un altre per representants dels partits polítics, en què va destacar l'assistència de
l'aleshores alcalde de la ciutat, Jordi Ballart.
2. Treball i decisió final de la Comissió d'estudi per la determinació de la forma més sostenible i eficient de
gestió de l'aigua de Terrassa, en sentit que la gestió Pública i Directa de l'aigua de Terrassa és el mètode més
sostenible i eficient enfront de la gestió privada i mixta.
3. Aprovació inicial en el Ple extraordinari municipal celebrat el 7 de setembre de 2017, l de a forma de
gestió directa, mitjançant entitat pública empresarial local, del servei públic de subministrament de l'aigua
de Terrassa, anomenada "AIGUA DE TERRASSA, EPEL "així com aprovació inicial de la memòria, els estatuts
de l'entitat i del reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua en el municipi de
Terrassa.
4. Pròrrogues successives i forçoses per part del Ple municipal perquè Mina d'aigües de Terrassa segueixi
gestionant el servei de subministrament d'aigua a Terrassa, fins al 9 de juny de 2018, en què hauria
de començar la gestió directa i pública de l'empresa. Aigua de Terrassa, EPEL.
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5.9 COMISSIÓ RIERA DE LES ARENES I COMISSIÓ RIERA DEL PALAU

Durant l'any 2017, la Favt ha continuat participant com
un membre mes a les reunions de la Comissió de Les
Rieres de Terrassa, el seu representant és el company
de la junta Gregorio Ramírez.
En un principi, dues eren les comissions que
treballaven per un manteniment de les Rieres i
Torrents de la nostra ciutat, la de la Riera de Les
Arenes i la del Palau, però més tard es constituïen en
una sola que va adaptar el nom de Comissió de Les
Rieres de Terrassa i axis mateix existeix una
coordinadora que agrupa a dos membres de cada
comissió mes el representa'n de la Favt, l'objectiu
d'aquesta coordinadora és la de fer de portaveu,
coordinar i representació front les institucions.
En l'actualitat unes 16 Associacions de Veïns participen en la Comissió que es reuneix mensualment i cada 2-3
mesos es reuneixen amb l'ajuntament per tal de fer arribar les inquietuds enfront del mal estat de Rieres i
Torrents, les condicions de brutícia i falta de manteniment d'aquestes.
Durant aquest 2017, una de les tasques fonamentals ha sigut la d'exigir a les dues administracions que tenen
a veure amb el tema Rieres que les mantinguin en adequat estat de conservació, que destinin pressupost per
tal de garantir la seva seguretat i neteja.
Fins al moment, hem obtingut les següents promeses: 700.000 euros entre les dues administracions per
destinar l'any 2017 per diverses actuacions de millora i manteniment, 4 subvencions de 12.000 euros de
l´ ACA per neteja de les dues rieres més torrent mitger, l'ajuntament destinarà 15.000 euros per neteja
(actuacions ja començades). Així mateix, l'ACA té previst destinar per pressupostos 2018, la quantitat de
430.000 euros per la construcció dels murs de Les Fonts.
De moment, excepte els 15.000 euros de l'ajuntament, la resta, encara està pendent d'aplicar.
El passat dia 25 de setembre, es va dur a terme un acte d'homenatge a les víctimes de les Riuades del 62 al
barri de Les Fonts, que va comptar amb una participació d'un centenar de persones.
Finalment, destacar que al passat Ple Municipal del dia 29 de Juny, es va aprovar entre d´altres punts a
proposta de la Comissió de la Riera de Les Arenes, constituir, amb caràcter d'urgència, la Taula Municipal de
Les Rieres i Torrents de Terrassa, així i tot, al moment de redactar aquest informe, encara no ha estat
constituïda.
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5.10 RESIDUS
La Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa, participa en la Taula Municipal de Residus mitjançant un
representant de la Junta, que en l'actualitat és el company Miguel Hidalgo.
La Taula compte amb la participació de diverses associacions de veïns, de comerciants, la universitat,
empresaris i partits polítics de la ciutat.
Durant aquest any 2017, la tasca principal, ha sigut el control de la neteja i la recollida de residus, la denúncia
d'aquesta situació que no ha millorat per res durant aquest període.
El seguiment del Pacte per la Neteja, proposat per l'Ajuntament i signant per diverses organitzacions
ciutadanes, entre elles la Favt, també ha sigut una mostra de preocupació en el si de la Taula. En els
moments d'escriure aquest informe, la Taula resta a l'espera de rebre un estat detallat del compliment del
Pacte. Des del mes de maig, es treballa a establir el Pla Local de Gestió de Residus i durant aquests mesos,
una comissió de la mateixa Taula es reuneix mensualment per tal la seva elaboració, s'adjunta informe de les
actuacions proposades i que estan en fase d'estudi ( Annex 1 ACTUACIONS DEL PLA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ
DE RESIDUS DE TERRASSA 2018 - 2030).
ACTUACIONS DEL PLA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE TERRASSA 2018 - 2030
1. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització
1. Promoció de l'oferta i la demanda de productes amb menys envàs i a granel
2. Executar les actuacions relacionades amb l’ambientalització de l'administració
3. Consolidar les actuacions relacionades amb la prevenció de residus i la recollida selectiva en la promoció de l'ambientalització de festes i
esdeveniments públics
4. Fomentar la compra i el consum responsable
5. Sensibilització sobre l’impacte dels residus al medi ambient, canvi climàtic, degradació d’espais,
6. Promoure en l’àmbit de l’educació ambiental els aspectes relacionats amb la prevenció i la gestió de residus
7. Promoure d’espais d’intercanvi de bens per fomentar la reutilització
8. Difusió dels mercats de segona mà i intercanvi, punts de lloguer i material compartit
9. Estudiar la possibilitat d’adequar un espai per preparació per la reutilització de voluminosos, RAEEs a les deixalleries en conjunt amb agents
socials
10. Realització d’activitats formatives a l’entorn de la reparació – reciclatge
11. Creació de premis per iniciatives de prevenció de residus
12. Reducció del malbaratament alimentari
13. Avançar en l’eliminació de bosses d’un sol ús
14. Promoure i implantar sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos reutilitzables

2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus, des d’una òptica de l’economia circular i baixa
en carboni
Actuació
15. Incorporació d’elements per evitar impropis en els contenidors de recollida selectiva
16. Estudi de les caracteritzacions de residus per conèixer els principals impropis i analitzar com actuar per reduir-los en la FORM, els envasos i el
paper
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17. Ampliació del servei de Deixalleries
18. Millora logística i de gestió de la informació del servei de Deixalleries
19. Fer campanyes de sensibilització per al foment de la recollida selectiva i l’ús correcte dels serveis i els contenidors
20. Complementar les ubicacions de contenidors amb 5 fraccions i anar adequant el número de contenidors i freqüències de recollida a la generació
real de cada fracció
21. Promoure campanyes i recollides específiques de residu tèxtil en els canvis de temporada
22. Augmentar el nombre de contenidors de recollida de residu d’oli domèstic
23. Facilitar l’accessibilitat als contenidors
24. Fomentar la recollida de RAEEs des dels comerços d’AEEs

3. Adequar els sistemes de recollida a les necessitats del municipi i millorar l’eficiència en la prestació del
servei
Actuació
25. Ampliar l’abast de la recollida Porta a Porta comercial: fracció envasos
26. Ampliar l’abast de la recollida comercial: fracció vidre
27. Redefinir l’àmbit d’actuació de la recollida Porta a Porta comercial: nous eixos comercials o zones disperses
28. Implantació de sistemes de seguiment en els contenidors comercials
29. Estudiar la opció de la Recollida porta a porta de paper i cartró a través del Tercer Sector
30. Estudi de la implantació de sistemes de pesat de contenidors
31. Implantació de recollida domiciliària Porta a Porta en diferents àmbits de la ciutat
32. Estudi i implantació de sistemes de pagament per generació en els comerços
33. Prova pilot de metodologies d’identificació de l’usuari i propostes d’implantació
34. Promoure l’auto compostatge i el compostatge comunitari
35. Foment de l’ús del compost
36. Ampliació del sistema de càrrega lateral
37. Revisió de les Normes Urbanístiques del POUM en relació a la recollida pneumàtica i del Pla Director de la Recollida Pneumàtica de Terrassa
38. Revisar i promoure el sistema de gestió dels residus voluminosos

4. Garantir un

model de gestió amb empresa pública i dotar-la de recursos suficients per poder donar

compliment als objectius del Pla i establir els mecanismes de control de qualitat necessaris
Actuació
39. Establiment d’un Contracte-Programa pel servei de recollida de residus municipal
40. Dotar dels recursos suficients al servei de recollida de residus municipals
41. Ampliació del sistema de control i seguiment de la recollida de residus
42. Creació d’un protocol de seguiment de la recollida Porta a Porta
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43. Dotar de recursos a les actuacions d’informació i d’inspecció
44. Establir sistemes de control del servei per part de la ciutadania

5. Fer transparent i sostenible la gestió de residus, tenint en compte els ingressos i despeses d’aquesta

Actuació
45. Millora de la informació disponible i de l’accessibilitat de les dades per part dels ciutadans
46. Establir la Taula de residus com a mecanisme de participació i seguiment del Pla
47. Modificar la taxa sobre la gestió dels residus municipals
48. Revisar l’ordenança de neteja i de gestió de residus

6. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes ambientals associats a la gestió de residus

Actuació
49. Substitució de vehicles de recollida per vehicles de baixes emissions, elèctrics o híbrids
50. Estudiar la possibilitat de recollir amb “rutes dinàmiques”
51. Formació als treballadors del servei de recollida de residus sobre bones pràctiques per la minimització del soroll, les olors i la pols i sobre
estalvi energètic i de consum d’aigua

L'altre aspecte destacable dintre les actuacions de la Taula, ha sigut el permanent seguiment de l'Empresa
Municipal Eco-Equip, seguiment que hi ha permès a una part dels components de la Taula, arribar a la
conclusió de què existeix una manifesta mala gestió per part dels directius de l'empresa, així com dels
responsables polítics d'aquesta. Tant és així, que a l'última reunió de la Taula, des de la Favt, es va demanar
una Auditoria de Gestió, de l'empresa Eco-Equip, demanda de què el dia d'avui, no s'ha obtingut cap
resposta.
És important remarcar que entre el 3 d'octubre i el 12 de desembre, la Taula no es va reunir, posposant les
reunions dues vegades, la següent convocatòria està fixada pel 12 de desembre.
Entre les tasques que estan pendents de tractar, així com resposta per part de l'equip de govern, podem
destacar:
- Pla Local de prevenció i gestió de residus
- Taxes de Residus i bonificacions
- Resum de sancions imposades des de l'inici de la Campanya associada al Pacte per la Neteja.
- Desenvolupament Pacte per la Neteja
- Auditoria de Gestió Eco-Equip
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6. PARTICIPACIÓ AMB L´AJUNTAMENT . TAULES I COMISSIONS SOCIALS.

6.1 CMBS (CONSELL MUNICIPAL BENESTAR SOCIAL)

Al llarg de l'any 2017 es fan quatre reunions del Consell, al març al juny, al Setembre i al Desembre.,
Com a punts bàsics tractats en aquestes reunions podem fer un breu resum general, donat que ha sigut un
any complicat en termes polítics, un fet que acabà afectant la Comissió.
A les reunions es van tractar temes tan importants com les beques menjador (augmentat respecte a l'any
2016, amb un pressupost de beques consolidat de 715.000 euros), projectes de ciutat amb recursos d'àmbit
municipal, gestionats per Creu Roja, com són el projecte "El Rebost" (donació d'aliments certs dies de cada
mes) i el projecte "L'Andana", adreçat a persones sense sostre i sense recursos (ofereix 40 places). I a la
sessió de Setembre es va fer un monogràfic sobre refugiats.
També es va informar sobre les comissions de treball que es portaren a terme, com la Comissió
del sensellarisme, que té com a objectiu millorar l'actuació en l'acompanyament i suport de les persones en
situació sense llar o que estan relacionats amb aquest fet.
Un altre tema bàsic i que per fi es tanca, després de diverses sessions exclusives, és el del nou Reglament
del CMBS, tractat en una comissió creada a tal efecte que fa quatre sessions, a les quals acudim formant
part.
Al Ple municipal de Juny es va aprovar la modificació del Reglament de la Sindicatura municipal de Greuges
de Terrassa. També es crea una Comissió de Seguiment del Procés Participatiu per l´elecció del nou Síndic/a
de Terrassa, integrada per representants dels Consells sectorials i dels Districtes. En representació del CMBS,
la FAVT presenta els seus membres representants en aquest mateix consell per formar part d´aquesta
Comissió de seguiment de la sindicatura.
Finalment, el CMBS es va veure molt afectat pels esdeveniments polítics municipals (renúncia del regidor
de serveis socials). L´ última reunió de l'any el 13 de desembre, s'intenta posposar i no portar-la a terme, amb
la consegüent queixa d'entitats i associacions que conformen el Consell, entre elles, la FAVT, manifestant per
escrit el malestar per aquest fet.
Amb l'elecció del nou Alcalde, el Sr. Alfredo Vega per mitjà de decret alcaldia-presidència d'1 de desembre
de 2017, delega en la regidora Sra. Gracia Garcia Matute les competències de Serveis Socials (entre d'altres) i
a Eva Candela López, l'àrea de drets socials i serveis a les persones.
La conclusió a la qual arribem és que l'any 2017 ha sigut un any de tràmit, afectat per les greus tensions
polítiques en l'àmbit de Catalunya i de la ciutat, fet que no ha ajudat gens a estimular el treball tan important
que s'ha de fer en temes de Benestar Social a Terrassa.
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6.2 RESUM PACTE DASIG 2017
Dintre del pacte per a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere, del qual la FAVT forma part, al llarg
de l'any 2017 vam acudir a diferents reunions que es van portar a terme a la nostra ciutat:
Tant a reunions anuals de seguiment i control de la situació actual del Pacte i activitats
programades (celebrades a les instal·lacions municipals, Edifici Glòries), com a la jornada realitzada per la
xarxa de municipis LGTBI de Catalunya.
24 gener: reunió a edifici glòries, amb resum d'activitats fetes el 2016, també i entre d'altres es parla de la
creació d'una xarxa de municipis LGTB.
27 de gener: acudim a les primeres jornades de la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya.
A mitjans d'any, també acudim a una xerrada càrrec de Lucas Platero, sobre assetjament escolar i bullying, i a
la visualització del micro curt sobre bullying homofòbic.
Hem de dir que el 2018, dedicarem més esforços per tractar aquests temes i col·laborar amb
diferents col·lectius per lluitar a favor de la diversitat sexual i d'identitat de gènere.

6.3 COMISSIÓ DE SANITAT
Informe sobre la Comissió de Sanitat any 2017

Durant l'any 2017 la situació de la Sanitat a la nostra Ciutat i la seva àrea d'influència ha empitjorat per
diversos motius.
- La Comissió Sanitat, participa activament en la PDSPT (Plataforma en defensa de la sanitat pública de
Terrassa).
-Participa també en la coordinadora de Marea Blanca de Catalunya. –
- Les reunions en la Comissió de Sanitat de la Confavc, durant els anys 2017 no es va celebrar cap reunió, no
tenim coneixement si aquesta comissió es va dissoldre per falta de participació o senzillament el poc interès
sobre la mateixa per part de la Confavc.
El Consell de Participació de Salut de la Regió Sanitària (Zona Centro) en representació de la Confavc no va
ser convocat durant el 2017.

Les activitats que hem participat són:
Les reunions amb la PDSPT que s'efectuen en el local de l’ AV Cementiri Vell, unes

reunions anuals.

Es va participar en 4/5 reunions de la Comissió municipal de salut, on participen unes 40 entitats. Per
diferents motius no s'ha produït cap avanç significatiu, entre els quals que són reunions informatives sobre
temes interessants de futur però que no reflecteixen la realitat d'estat que es troba la sanitat a la nostra
ciutat.
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També es va participar en les Reunions de coordinació de la Marea Blanca de Catalunya (unes 12 reunions
anuals), i també en les seves accions especialment a Barcelona i de la PDSPT a la nostra Ciutat.

Es va tenir 2 reunions amb el Departament de Salut, sense resultats positius sobretot en uns acords per
millorar el finançament en el segon semestre que va quedar aparcat pel tema del procés i l' aplicació de
l´ article 155.

Dades de les llistes d'espera a la nostra ciutat a data 30 de novembre, dades oficials de CATSALUT

Catalunya Terrassa Mutua CST

Persones en llista d´espera, quirúrgica:
Dec. 2016:
Nov. 2017:

164.828
199.597

10.244
10.305

7.042
6.305

3.202
3.990

Persones en llista d´espera, pendents de diagnosis:
Dec. 2016
Nov. 2017

135.809
116.694

7.900
8.281

4.118
5.270

3.782
3.011

Persones en llista d´espera, pendent visita a l´especialista:
Dec. 2016
Nov. 2017

532.229 34.244
481.518 38.029

17.285
30.576

16.959
7.453

TOTAL ACUMULAT DE LES 3 LLISTES:
Dec. 2016
Nov. 2017

832.866 52.388
797.809 56.615

28.445
42.161

23.943
14.454

Gener de 2018

Este que remarcar que en el període 2008-2017 es va reduir en 1.500 milions de € la partida destinada al
Departament de Salut a causa de les retallades aplicades per la Generalitat.
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6.4 COMISSIÓ D´ENSENYAMENT. TREBALL EN COMÚ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA.

L'any 2017 ha sigut un any de contrastos en l'àmbit d'educació a la nostra ciutat. Començà l'any amb
l'anunci de la regidora d'ensenyament Rosa Ribera de què s'estava treballant des del Consell Escolar
Municipal per aconseguir un pacte de ciutat, amb propostes sobre la baixada de ràtios a les escoles i la
major formació del professorat per treballar amb els nouvinguts, entre d'altres.
Al llarg de l'any, hem pogut veure com, en el ple de març s'aprovà un acord per trobar solucions a la
segregació escolar a la ciutat i la creació d'una Comissió dins del Consell escolar municipal, amb la missió de
proposar les mesures a implantar.
En aquest any 2017 la Comunitat educativa ha continuat fent les seves reunions periòdiques, de les quals
hem format part en la majoria d'elles, tractant-se temes com la construcció dels nous centres de secundària
(Aimerigues i Can Roca), les matrícules vives (com es reparteixen per zona i centres) i les matrícules
especials, la segregació escolar... així com hem estat presents a les diverses manifestacions convocades en
defensa de l'educació pública i reunions amb la Regidora d'educació.
La Comunitat educativa ha continuat fent les seves reunions periòdiques, de les quals hem format part en
la majoria d'elles, tractant-se temes com la construcció dels nous centres de secundària (Aimerigues i Can
Roca), les matrícules vives (com es reparteixen per zona i centres) i les matrícules especials, la segregació
escolar... així com hem estat presents a les diverses manifestacions convocades en defensa de l'educació
pública i reunions amb la Regidora d'educació.
Al maig la Comunitat Educativa va haver d'aixecar la veu per l'ampliació d'una línia d'ESO a l'IES
Montserrat Roig (5a línia), centre concertat, entenent que la prioritat hauria de ser trobar solucions als
centres públics.
Finalment, la política i la situació de tensió generada entre el Govern català i el govern espanyol va afectar
l'àmbit educatiu. Conseqüència d'això va ser la marxa de la regidora d'educació, Rosa Ribera. En relació a
aquesta tensió, la Comunitat Educativa llegeix un manifest en defensa de l'ensenyament públic i de qualitat,
"L'escola catalana no es toca", així com convocar una manifestació davant de l'ajuntament el dia 25
d´Octubre de 2017, reclamant que no s'utilitzi l'educació pública a conveniència política.
En conclusió, un any 2017 amb més ombres que llums, deixant els temes importants com la zonificació, les
beques escolars i la segregació sense solucions de calat. El 2018 la FAVT continuarà donant suport a la
Comunitat Educativa de Terrassa, en defensa d'una millor educació per a les nostres filles i fills i dels canvis
que es necessiten a la nostra ciutat.

6.5 ESPAI PER LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS I SOCIALS DE TERRASSA .

Des de la FAVT defensem i així ho vàrem fer constar en el Pla de Treball FAVT 2017, que en la situació de crisis
social, econòmica i institucional que estem patint, és molt necessari lluitar
per defensar els Drets humans i Socials de totes les persones cada vegada
més amenaçats i en regressió.
Per això formem part i col·laborem en l'Espai per la Defensa dels Drets
Humans i Socials de Terrassa una Plataforma composta per 14 entitats de
la que vàrem impulsar la seva creació a finals de 2015.
L'objectiu essencial de l'Espai és defensar els drets de totes les persones
prenent com a instrument de referència la Carta Europea de Salvaguarda
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dels Drets Humans a la ciutat, signada per l'Ajuntament l'any 2000 però que en prou feines s'ha divulgat i
molt menys aplicat el seu contingut, motiu pel qual l'Espai vol promoure la seva difusió, connexament i
aplicació, desig que comparteix l'Ajuntament de Terrassa.
L'espai ha fet Reunions de manera regular tot l'any 2017 i els treballs més importants que ha desenvolupat
són:
1. Participació Activa de l'Espai per mitjà d'algunes de les entitats membres, al mes de gener de 2017, en la
Denuncia a la Sindicatura de Greuges de Catalunya de les deficiències en la votació telemàtica del primer
procés participatiu per l'elecció del nou Síndic/a de Greuges de Terrassa que va ser la causa de l'anul·lació del
procés.
Igualment participació activa de l'Espai en el segon procés participatiu per l'elecció del nou Síndic,
de Greuges de Terrassa en què va decidir proposar a la FAVT presentés a la Sra. Isabel Marqués com a
candidata que el mateix Espai va recolzar amb el resultat que Isabel va ser la persona candidata que
va obtenir més suports de la ciutadania i amb molta diferència.
2. El juny de 2017, posada en marxa de la campanya "Dignifiquem la Diversitat" en què l'Espai, a través de
Xerrades i Tallers, vol afavorir la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual.
3. Als mesos de juliol i agost defensa de la Maria, la dona que va patir una agressió en l'Hort urbà de Torresana, posicionant-se en contra del que vàrem considerar va tenir components masclistes i racistes, en una
concentració davant de l'Ajuntament i escrit dirigit a l'Ajuntament demanant a l'Ajuntament de Terrassa es
personés com a acusació particular.
4. Participació en la convocatòria i a la Concentració que es va fer a Terrassa, el 25 d'agost amb
solidaritat amb les víctimes del terrorisme i especialment amb tots els afectats dels atemptats del 17 d'agost
a Catalunya.
5. Redacció consensuada i publicació d'un Comunicat entre l'Espai Drets, el Consell
d'Entitats d’acció Ciutadana i la FAVT, el 24 de setembre en què respecte al referèndum de l'1 d'octubre i
davant la situació que s'està vivint a Catalunya és posicionem contra la vulneració de drets humans que està
duent a terme l'estat espanyol i alertem del deteriorament de la democràcia que això comporta.
6. Finalment, a partir d'octubre, l'espai Drets conjuntament amb les entitats del Consell d'Entitats d'acció
Ciutadana, comencem els treballs previs a la celebració el 2018 de la segona edició del Parlament Ciutadà que
tractarà sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, la defensa dels Drets humans i
Socials més bàsics, amb menció expressa a la Democràcia i a una participació ciutadana més eficaç.

7. COMISSIÓ LOCAL DE SEGURETAT CIUTADANA
La FAVT seguim participant en la Comissió Local de Seguretat Ciutadana on seguim expressant les nostres
conviccions favorables a una policia de proximitat i que la millor manera de millora la seguretat és afavorint
la convivència, els temes més importants relacionats en la
Seguretat de la nostra ciutat són l´adaptació dels Estatuts del
Consell al nou reglament de Participació Ciutadana i l’aprovació
del Pla Director de la Policia Municipal 2017.
Un altre aspecte a destacar va ser la participació de la FAVT a
les jornades 2017 CONFERENCE Security, Democracy & Cities
Coproducing Urban Security Policies 15-17 November,
organitzades per Efus, entitat no governamental dedicada a la
coproducció de les polítiques de la Seguretat Urbana.
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- Sessió d’Autonomia Conferència Seguretat anys de polítiques de seguretat Urbana
-Museu del Diseño Barcelona16/11/2017 - Tallers 2017 Conferència Violència discriminatòria (1ª Part) -Museu del Diseño Barcelona16/11/2017 - Taller Desenvolupament dinamització de l´espai Públic -Museu del Diseño Barcelona17/11/2017 - La Transversalitat com a resposta a la complexitat Seguretat Urbana (Sessió plena)
- Museu del Diseño Barcelona17/11/2017 - El compromís de les autoritats locals i regionals per una seguretat urbana canvi de perspectives
- Museu del Diseño Barcelona15/11/2017

7.1 COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
La FAVT tenim un representant en aquesta Comissió que és molt amplia i està integrada per
un representant de cada grup polític, de diferents departaments Municipals, dels cossos de Seguretat,
Bombers, ADF, Creu Roja, Cecot, Cambra de Comerç, Agents Rurals, Voluntaris Forestals, al CEM i la FAVT.
En cas d´una emergència l´alcalde convoca la junta permanent que té aquesta Comissió per adoptar
mesures sense perdre de temps.
A l´any 2017 es va fer una única reunió l’1 de Juny en què es va tractar dels Plans 'Autoprotecció
homologats i no homologats, es va informar del document únic de Protecció Civil Municipal, de l´ordenança
d´Autoprotecció i es va exposar l'informe de gestió del Servei de Protecció Civil

8. COMUNICACIÓ AMB ENTITATS VEÏNALS, CIUTADANIA I MEDIS DE COMUNICACIÓ.
És un objectiu essencial per la FAVT que les moltes accions positives que fem en benefici del món veïnal i de
tota la ciutadania puguin arribar a ser ben conegudes, compartides i recolzades per les Associacions de veïns
(especialment les federades) i pel conjunt de la ciutadania, amb la finalitat d'augmentar la seva eficàcia i al
mateix temps aconseguir un acostament de persones que puguin integrar-se a les estructures de les AV, que
possibilitin una imprescindible renovació generacional i un major equilibri entre homes i dones en les AV que
podria reflectir-se’n la FAVT.

Per això, incloem en el pla de Treball FAVT 2017, un Projecte de Comunicació i Difusió de temes
veïnals, col•laboratiu i interactiu amb les Av federades per millorar la INFORMACIÓ i Transparència de la
FAVT.
Hem dedicat molts esforços a aquest Projecte, o millor dit Activitat, durant tot l'any 2017, fent accions que
sintetitzem en els següents punts:
8.1 Comunicació interna entre Junta FAVT i les AV.
1.1. Per mitjà del correu electrònic hi ha hagut un elevat nivell de comunicacions i informacions
compartides l'any 2017, tant entre els membres de la Junta FAVT com les AV, especialment les
federades.
1.2. El whassap Junta FAVT ha estat un mitjà àmpliament utilitzat.
1.3- Servei d'Hemeroteca i informació diària FAVT de notícies.
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Cada dia s'envien telemàticament les notícies de la ciutat que es consideren més importants a la
Junta i AV, utilitzant la subscripció, format pdf del Diari de Terrassa i puntualment altres mitjans
informatius.
Aquests enviaments queden guardats telemàticament en un Google Dirive i en un Arxiu de notícies
que permeten la seva consulta posterior.

8.2 Informacions i Comunicacions Externes.
2.1- Publicació de notícies en una pàgina completa del periòdic Malarrassa.
Cada mes, la FAVT, o bé les AV federades o entitats ciutadanes que ens ho sol•licitin, publiquem
articles d'opinió, notícies d'interès social, o qualsevol altre tema, en la pàgina 3 del periòdic
gratuït Malarrassa que té un tiratge de 10.000 exemplars mensuals que es distribueixen per tots els
sectors de Terrassa.
Això permet fer arribar tot tipus d'informacions, sigui en forma d'articles, notícies, esdeveniments o
campanyes a un ampli sector social amb uns costos econòmics molt menors als quals tindria
qualsevol altra forma d'informació impresa que editéssim i enviéssim des de la FAVT.
Tots els aspectes i condicions d'aquesta forma de publicació estan recollits en un Conveni signat
aquest any 2017, entre la FAVT i Malarrassa.
8.3 Facebook, twitter i publicacions en Mitjans Socials.
La línia informativa seguida en les publicacions del Facebbok FAVT, en els últims tres anys, d'alternar
temes de reivindicació veïnal, amb notícies d'interès de la ciutat publicades en els Mitjans de
comunicació, així com fer difusió d'Activitats culturals i Festes populars, totes elles sense ànim de
lucre, i compartir-les en diferents Grups de facebook de Terrassa, ha donat com a resultat un
constant increment de l'abast de les publicacions que arriben a milers de persones, amb mitjanes de
8000 i puntes de més de 15000 persones diferents cada setmana, depenent de l'interès que genera
el que es publica.

Aquest interès es visualitza amb la notable quantitat de persones i entitats que comparteixen les
nostres publicacions, del gran nombre de persones que diuen els agrada el que publiquem i en un
detall important i significatiu: el nombre "m'agrades" de la pàgina facebook FAVT s'ha passat de 1200
a 2400 persones en aquest marge de temps.
Totes les publicacions del Facebook FAVT entren de manera automàtica al Twiter. Estem fent
esforços per augmentar l'abast amb la publicació d'entrades puntuals amb un format propi.

8.4 Nova PÀGINA WEB, remodelada totalment, ampliant LA INFORMACIÓ
Per tal de dur a terme l'ampliació i remodelació de la plana web hem cregut convenient fer una web
nova, des d´un nou servidor que ens dóna més possibilitats per cobrir les nostres necessitats.

La nova web segueix tenint la mateixa adreça https://favterrassa.org però la seva estructura és
totalment diferent, té un aspecte més modern, més seccions, més operatives i contingut fàcil
d'accedir i descarregar.
Cal Destacar que hi ha una Secció específica en què es pot accedir als enllaços dels Mitjans Socials i/o
pàgina web de les Associacions de veïns que així ho desitgin i ho hagin sol•licitat.
I Molt destacable la nova secció denominada TRANSPARÈNCIA, (una necessitat i una exigència per a
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la majoria d'entitats que tinguin subvencions públiques) en què es pot veure les parts essencials del
treball FAVT, com a Memòries, Plans de treball, Pressupostos i balanços econòmics, entre d'altres.
En una altra secció, hi ha l'agenda, per tal de facilitar la consulta d'actes, reunions, Consells i Taules
on participen els membres de la Junta Favt.
Amb aquesta nova web, oberta a la ciutadania, qualsevol persona pot veure en què treballa la FAVT,
amb quines entitats col·labora, en quines Comissions Municipals participa, quines persones i entitats
componen la Junta, els Estatuts, Reglament de Règim intern, com es gestiona l´entitat i altres temes,
que en la seva gran majoria no estaven en l´anterior format.
La nova web va entrar en servei i la vàrem presentar oficialment en una Assemblea General
Extraordinària FAVT, celebrada el 16 de desembre de 2017..
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RESUM D’ACTIVITATS DE L'ANY

7

ASSISTÈNCIA A CURSOS, TALLERS I JORNADES D'ALTRES ENTITATS
02/02/2017
16/02/2017
29/03/2017
30/04/2017
02/05/2017
03/05/2017
11/05/2017
24/05/2017
26/05/2017
02/06/2017
02/06/2017
10/06/2017
13/06/2017
15/11/2017
16/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
17/11/2017

Taller "Desmuntant les factures de gas i electricitat" -Casal Gent Gran Anna MuriàTaller "Desmuntant les factures de gas i electricitat" -C.C. Ca N'ArurellJornada de Salut Sexual -LGTB - -Escola InfermeriaJornada per la visibilitat Lèsbica a Terrassa -Parc VallparadísExposició "Vides Diverses " -C.C. Ca N'Arurell1er Taller Participatiu Servei Autobusos -C.C. President MaciàXerrada "Usos del Temps" -Jazz CavaXerrada "La riada a la Riera de les Arenes" -C.C. EgaraXerrada/ Debat "Jove, defensa la teva pensió" -Ateneu CandelaJornada Sobre Drets Humans a la Ciutat C.C. Ca N´Aurell
Xerrades carta Salvaguarda Drets C.Ca N´Aurell
Taller d´Hort Urbà a Can Roca -26º Setmana del Medi Ambient
Comerç Just i Sobirania alimentària –Amics de les ArtsSessió d’Autonomia Conferència Seguretat 30 anys de polítiques de seguretat Urbana Museu del Diseño BarcelonaTallers 2017 Conferència Violència discriminatòria (1ª Part) -Museu del Diseño BarcelonaTaller Desenvolupament dinamització de l´espai Públic -Museu del Diseño BarcelonaLa Transversalitat com a resposta a la complexitat Seguretat Urbana (Sessió plena)
- Museu del Diseño BarcelonaEl compromís de les autoritats locals i regionals per una seguretat urbana canvi de
perspectives - Museu del Diseño BarcelonaCONVOCATORIES I ENTREVISTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

22/02/2017
29/03/2017
02/05/2017
14/09/2017
16/12/2017
18/12/2017

Reunió amb Malarrassa -C.C. Ca N'AurellReunió amb Malarrassa -C.C. Ca N'AurellReunió amb Malarrassa - Ramón ClarianaReunió amb Malarrassa - C.C. Ca N'AurellEntrevista Canal Terrassa
Entrevista Diari Terrassa
ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA FAVT I VISITES AVV

10/01/2017
19/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
14/02/2016
21/03/2017
05/04/2017
26/04/2017
09/05/2017

Junta FAVT -C.C. Ca n'AurellReunió FAVT amb Joan de AAVV Can Tusell
Reunió Comissió Reforma Estatuts -Casal Segle XXReunió Junta Informativa Extraordinària -Casal Segle XXJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'Aurell-
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20/05/2017
30/05/2017
13/06/2017
27/06/2017
18/07/2017
05/09/2017
26/09/2017
10/10/2017
10/10/2017
24/10/2017
07/11/2017
07/11/2017
14/11/2017
21/11/2017
28/11/2017
12/12/2017
16/12/2017

Assemblea Extraordinària i Ordinària General -C.C. Montserrat RoigJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellReunió de Treball per fer Estatus -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellReunió amb els representants AVV Vista Alegre-C.C. Ca n'AurellJunta FAVT -C.C. Ca n'AurellReunió Junta Favt (Tractar Estatuts)
Reunió Junta Favt (Tractar Estatuts)
Reunió Junta Favt (Tractar Estatuts)
Junta FAVT -C.C. Ca n'AurellAssemblea FAVT -C.C. Ca N´Aurell
ASSEMBLEES, CONSELLS FEDERALS I REUNIONS AMB LA CONFAVC

18/03/2017
17/06/2017
17/06/2017
30/09/2017
24/10/2017
16/12/2017

32 Assemblea General CONFAVC -C.C. Sant SalvadorConsell Federal de la CONFAVC - C. Dr. Aiguader, 18Consell d´Entitats d´Acció Ciutadana –Casal de Barri del Segle XXConsell Federal de la CONFAVC 2ª Jornada de Reconeixement Veïnal
Reconeixements Veïnals –Casinet d´HostalfransConsell Federal de la CONFAVC -C. Dr. Aiguader, 18-

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS i GRUPS DE TREBALL
Grup de Treball PDSPT
11/01/2017
18/01/2017
25/01/2017
01/02/2017
08/02/2017
15/02/2017
22/02/2017
01/03/2017
08/03/2017
15/03/2017
22/03/2017
29/03/2017
05/04/2017
19/04/2017
24/04/2017
26/04/2017
03/05/2017
10/05/2017
17/05/2017
24/05/2017

Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
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-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vellamb Xavi Lleonart (CST) -C.C. President Macià-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-

31/05/2017
07/06/2017
14/06/2017
21/06/2017
28/06/2017
05/07/2017
12/07/2017
19/07/2017
26/07/2017
06/09/2017
13/09/2017
20/09/2017
27/09/2017
04/10/2017
11/10/2017
18/10/2017
25/10/2017
08/11/2017
15/11/2017
22/11/2017
29/11/2017
13/12/2017
20/12/2017

07/06/2017
08/06/2017
12/06/2017
14/06/2017
20/06/2017
27/10/2017
01/12/2017

-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri Vell-Avv. Cementiri VellAlei
Assemblea Alei -La TrobadaAssemblea Alei Eina Corporativa
Ajuntament de Terrassa
Procés Participatiu Centre Cívic President Macià
Procés Participatiu Centre Cívic Montserrat Roig
Procés Participatiu Centre Cívic Alcade Morera
Procés Participatiu Centre Cívic Maria Aurèlia Campany
Procés Participatiu Centre Cívic Avel.lí Estrenjer
Parlem sobre la Sindicatura Municipal de Greuges –Masia FreixasActe Institucional Dia Mundial del Sida a l´Ajuntament

11/01/2017
02/02/2017
16/02/2017
02/03/2017
09/03/2017
06/04/2017
19/04/2017
04/05/2017
18/05/2017
01/06/2017
15/06/2017
19/06/2017
07/09/2017
21/09/2017
05/10/2017
19/10/2017

Grup de Treball Espai Drets
Reunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets amb Consell Entitats-CC CA N' AurellReunió Espai Drets amb Regidora Meritxell -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Campanya Dignifiquem la Diversitat -CC CA N’AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' Aurell-

05/04/2017
29/11/2017

Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
Reunió PDSPT
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02/11/2017
09/11/2017
17/11/2017
23/11/2017
12/12/2017
14/12/2017
21/12/2017

16/03/2017

Reunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellEspai Drets Plataforma Diversitat Funcional
Reunió Espai Drets -CC CA N' AurellEspais Drets -Masia FreixaReunió Espai Drets -CC CA N' AurellReunió Espai Drets -CC CA N' AurellMarea Pensionistes
Reunió Marea Pensionistes
Presentació oficial de Marea Pensionista -CC CA N' AurellGrup de Treball Prou Barreres
Xerrada "Saber-se entendre" per Cañadas -C.C. Torre-Sana-

09/01/2017

Grup de Treball XES
Reunió Xes Terrassa - Ateneu Terrassenc-

15/03/2017
14/06/2017
14/06/2017
25/01/2017

Grup de Treball IAIO FLAUTES
Reunió IAIO Flautes -C.C. Ca n'AurellReunió IAIO Flautes -C.C. Ca n'AurellReunió IAIO Flautes -C.C. Ca n'AurellManifestació dels IaoFlautes -Ajuntament-

23/01/2017
23/03/2017

Grup de Treball Riera Arenes i Palau
12/01/2017
23/02/2017
16/03/2017
28/06/2017
14/09/2017
25/09/2017
21/01/2017

Reunió
Reunió Riera Arenes i Palau
Reunió Riera Arenes -C.C. Arenes, Gripia i Cant MontllorReunió Coordinadora de la Reira
Comissió Riera de Terrassa
Homenatge a les víctimes de la Riera de les Arenes a les Fonts
Parlament Ciutadà
1ª Sessió Parlament Ciutadà -CC Francesc Macià-

26/01/2017
02/03/2017
23/03/2017
27/04/2017
17/05/2017
22/06/2017
18/10/2017
22/11/2017

Residències Públiques
Reunió Comissió Residències Públiques -C.C. President MaciàReunió Comissió Residències Públiques -C.C. Montserrat RoigReunió Comissió Residències Públiques -C.C. Montserrat RoigReunió Comissió Residències Públiques -C.C. Montserrat RoigReunió Comissió Residències Públiques -C.C. EgaraReunió Comissió Residències Públiques-Casal Cívic de Sant PereReunió Comissió Residències Públiques- C.C. Can N´aurellReunió Comissió Residències Públiques -C.C. Montserrat RoigTaula Aigua

07/02/2017
21/02/2017
28/02/2017
28/03/2017
29/05/2017
13/06/2017
22/06/2017
12/09/2017

Reunió Taula Aigua
Reunió Taula Aigua
Reunió Taula Aigua
Reunió Taula Aigua amb FAVT -C.C. Segle XXReunió Comissió Municipal Gestió Aigua -AjuntamentReunió Comissió Municipal Gestió Aigua -AjuntamentTaula de l´Aigua Ponent Isabel Vallet –Casal Cívic Ca N´AurellReunió Taula Aigua
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02/02/2017
20/03/2017
20/04/2017
30/05/2017
01/06/2017
02/06/2017
13/06/2017
26/07/2017
19/09/2017

REUNIONS AMB ALTRES ENTITATS
Reunió amb ORC sobre Comissions -Ctra. MatadeperaExplicació Màquina Xapes AAVV Sant Pere Nord -C.C. President MaciàReunió amb Barris Perifèrics -C.C. Ca n'AurellReunió amb Xavier Casas -Roba Amiga- C.C. Ca n'AurellReunió amb Josep Sorolla (Per fer un treball de la UAB) amb Ramon Clariana
Reunió amb Barris Perifèrics -C.C. Ca n'AurellReunió Revisió Estatuts C.C. Segle XX
Reunió amb Fupar amb la Direcció Campanya Diversitat (Espai Drets)
Reunió del Rom al C.C. Segle XX
REUNIONS I ASSISTÈNCIES AMB L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

11/01/2017
08/03/2017
10/03/2017
10/03/2017
25/04/2017
27/10/2017

27/04/2017
25/05/2017
07/09/2017
31/10/2017
03/11/2017
16/11/2017

Pressupost Ajuntament -Raval de MontserratReunió amb Eva Magaña -C.C. Ca n'AurellReunió Comissió Ciutadana amb Lluïsa Melgares -AjuntamentReunió amb l'Alcalde de Terrassa -AjuntamentReunió amb Eva Magaña -C/ Unió, 36Parlem sobre la Sindicatura Municipal de Greuges Plaça Vella
PLE MUNICIPAL
Ple Municipal -AjuntamentPle Municipal -AjuntamentPle Extraordinari Municipal –Ajuntament per l´aprovació de la nova Gestió de Pública de
l´AiguaPle Municipal -AjuntamentPle Municipal -AjuntamentPle Municipal -Ajuntament-

01/06/2017

CONSELLS, TAULES I COMISSIONS MUNICIPALS
Pacte DASIG
Taula Pacte DASIG -Edifici Les GlòriesJornada Polítiques LGTBI al món local -SabadellJornada LGTBI "Cruïlles: Recursoso per l'acció i la Reflexió sobre la interseccionalitat entre
diversitat sexual i religiosa" -Escola Administrativa de BarcelonaXerrada "PurpleWashing. El Feminisme contra les Dones" -Casal DonaCurtmetratge "Silenci" contra la fòbia a les aules -LGTBI- -Cinema CatalunyaDocumental Entemme a Sala Gran Filmoteca Catalunya LGTB
Cinema Catalunya LGTB Center of my world
Inauguració Exposició de l´Obra de l´artista Ocaña Espai de llibertat LGTB
Consell Municipal de la Salut
Consell Municipal de la Salut -Ed. GlòriesReunió Grup de Treball d'accessibilitat al sistema sanitari -Ed. GlòriesConsell d´Entitats Sanitat Pública –Amics de les ArtsConsell Municipal de Salut – Ed. GlòriesConsell Local Protecció Civil
Comissió Local Protecció Civil (Ajuntament)

10/02/2017
20/02/2017
03/05/2017

Consell Seguretat Ciutadana
Consell Seguretat Ciutadana -Sala Presidència AjuntamentConsell Seguretat Ciutadana -Sala Presidència AjuntamentConsell Seguretat Ciutadana -Sala Presidència Ajuntament-

24/01/2017
27/01/2017
10/02/2017
15/03/2017
16/05/2017
15/06/2017
21/06/2017
25/11/2017
08/02/2017
22/03/2017
14/06/2017
22/11/2017
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14/06/2017
04/10/2017
18/04/2017
29/11/2017
15/03/2017
11/05/2017
26/09/2017
13/12/2017
07/02/2017
07/03/2017
04/04/2017
02/05/2017
25/05/2017
12/09/2017
03/10/2017
12/12/2017
21/02/2017
01/03/2017
17/05/2017
08/06/2017
22/06/2017
22/11/2017
13/12/2017
06/04/2017
24/03/2017
04/04/2017

Consell Seguretat Ciutadana -Sala Presidència AjuntamentPla Seguretat Ciutadana -Sala Presidència Ajuntament
Consell Municipal Medi Ambient
Reunió Ordinària Consell Municipal Medi Ambient -C.C. Avel·lí EstrangerConsell Municipal de Medi Ambient
Consell Municipal de Benestar Social
Comissió Municipal de Benestar Social -Ed. Les GlòriesConsell Municipal Benestar "Proposta d'esmenes al document del Reglament del CMBS" Ctra. Montcada, 596Comissió Municipal de Benestar Social -Ed. Les GlòriesConsell Municipal de Benestar Social –Ed. Les GlòriesTaula Residus
Taula Residus -CC Avel·lí EstrangerTaula Residus -CC Francesc MaciàTaula Residus -CC Alcalde MoreraTaula Residus -CC Montserrat RoigGrup de treball Gestió de Residus -C/ Pantà,20Taula Residus del Consell Municipal de Medi Ambient
Taula Residus- Avel·lí EstrangerTaula Residus- Avel·lí EstrangerTaula de la Mobilitat
Comissió Seguiment dels Tallers Participatius per analitzar i definir el futur servei
d'autobusos -Sala Raval de l'AjuntamentReunió amb Servei Mobilitat per "Al·legacions presentades per la FAVT al Pla de Mobilitat
Urbana " -C/ Pantà Plenari de la Taula de Mobilitat -Biblioteca CentralPresentació Pública Zona Urbana Atmosfera protegida ZUAP
2ªComissió de Seguiment dels Tallers participatius d’autobusos urbans de Terrassa
Xerrada de Mobilitat Sostenible –C.Cívic President MaciàTaller de Mobilitat de la Ciutat
Taula de l'Anella Verda
Reunió Plenària Anella Verda -C.C. Ca n'AurellConsell Municipal de la Cultura i les Arts
Proposta nou reglament -Teatre AlegriaComissió Nomenclàtor
Reunió Comissió Nomenclàtor -Presidència AjuntamentCOMUNITAT EDUCATIVA

21/02/2017
07/03/2017
22/03/2017

Reunió Comunitat Educativa -Col·legi Marià GalíReunió Comunitat Educativa amb Rosa Ribera -AjuntamentReunió Comunitat Educativa amb Rosa Ribera -La Rasa-

28/03/2017

Reunió Comunitat Educativa -Col·legi Marià Galí-

23/05/2017
25/10/2017

Reunió Comunitat Educativa -Col·legi Marià GalíConcentració Comunitat Educativa de Catalunya –Ajuntament-

19/07/2017

ADHESIONS A CAMPANYES
Campanya Terrassa més Neta Centre Cívic Alcalde Morera

26/01/2017

ALTRES ACTES
Commemoració en memòria de les víctimes del Holocaust -Ajuntament-
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29/01/2017
04/02/2017
09/02/2017
27/02/2017
08/03/2017
27/03/2017
01/04/2017
24/04/2017
25/04/2017
28/04/2017
10/05/2017
31/05/2017
10/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
11/09/2017
22/09/2017

20/03/2017

Campanya "Casa nostra, casa vostra" -Teatre Al·legria3a Ruta per "L'Harmonia interconfessional" -Ruta TerrassaPremis Muncunill a la Innovació 2017 -Teatre PrincipalConcentració Contra la Violència Masclista -Raval de MontserratTaula Rodona "Feminismes en Plural" -Amics de les Arts i Joventuts MusicalsConcentració Contra la Violència Patriarcal -Raval de MontserratFira de la Gent Gran -Recinte FiralExposició i Documental "Vides Diverses" per ECOM -C.C. Ca n'AurellActe Homenatge 90 aniversari Floreal Soriguera -C.C. Ca n'AurellActe Commemoratiu del dia de les Esquadres per ABP -Seu Central BBVAXerrada sobre Mobilitat per Ciutadans
2on Taller procés participatiu autobusos -C.C. President MaciàCommemoració 25 Aniversari Jocs Olímpics
Reunió del Punt del Voluntariat –Masia FreixaDebat de Ciutat Nova Jazz Cava
Ofrena Floral 11 de Setembre - Plaça 11 de SetembreLa Nit del Savis a la TVT
Dia Nacional en Memòria de la Victoria de la Guerra Cívil, víctimes repressió franquista
77º. Aniversari afusellament President Companys
Inauguració de l´exposició presentació del Llibre (Work in progres)
50ª Aniversari Manifestació de les Pedres –Parc dels CatalansXIe Festival Sopes del Món –Parc de Gernika Torresa-na ªFira d’Economia Social
TEC un acte públic propostes de govern
Districte 4 Sona Festival de Música AV. Maurina
Sala d´Actes del Casal de Barri del Segle XX –Plaça Segle XXVotació Síndica de Greuges – Masia FreixaPremi Drets Humans a Prou Barreres- Col.legi d´AdvocatsPresentació del Llibre de poesia de Joan Tamayo il·lustres Rat Soriano
Dia d´Immigració Teatre Alegria Modu Modu
CONSELLERIA DE SALUT
Reunió Conselleria de Salut

23/03/2017

TAULA COMARCAL DE COMERÇ
Reunió Taula Comarcal de Comerç -Seu Consell Comarcal-

22/06/2017

COMISSIÓ VIVENDA
Reunió amb L. Melgares sobre vivenda a l’Ajuntament

15/10/2017
16/10/2017
27/10/2017
29/10/2017
11/11/2017
13/11/2017
25/11/2017
25/11/2017
14/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
19/12/2017

33 Memòria FAVT 2017

