PLA DE TREBALL 2018
1.- Introducció.
El present Pla de Treball 2018, que es presentarà a la consideració i aprovació de
l'Assemblea General FAVT a celebrar el dissabte 26 de maig, té com a característica
específica més important el consolidar un Projecte potent d'Informació, Comunicació i
Transparència dirigit a les Associacions de Veïns i ciutadania en general, que ha de ser clau
per a una imprescindible renovació generacional i de gènere en les Associacions de Veïns i
conseqüentment en la Junta de la FAVT.
La segona característica, no menys important que l'anterior, és la necessitat de
completar el treball, que ja s'està fent, d'aplicació dels nous Estatuts de l'entitat i adaptació del
Reglament de Règim Intern amb aquests nous Estatuts, amb la finalitat d'aconseguir un millor
funcionament dels òrgans de gestió de la FAVT, tals com l'Assemblea General, El Consell
Gestor, la Junta Directiva i els seus càrrecs i vocalies.

2. - Objectius de la FAVT.
La FAVT considera que el moviment veïnal en general i especialment la pròpia entitat i
les Associacions de veïnes i veïns de Terrassa han de ser elements bàsics per a la defensa
dels drets humans i socials de totes les persones, per a la promoció d'una adequada
participació ciutadana, de foment del civisme i de la cohesió social. Per a això és indispensable
que Terrassa tingui un moviment veïnal fort i unit, capaç d'anar-se renovant i de treballar
conjuntament amb altres entitats i institucions que comparteixin els nostres valors a nivell de
barri i de ciutat.
Amb aquesta premissa inicial, els objectius generals han de ser:
a) La consolidació d'una Federació representativa i plural, fruit del treball que s'ha anat
realitzant per les juntes anteriors.
b) Fer més dinàmica i operativa la relació amb les AAVV federades, sense renunciar als
contactes amb les AAVV no federades, per exposar els Projectes i Activitats FAVT, de cara a
aconseguir l'objectiu ideal que totes les AAVV de Terrassa estiguin federades.
c) Fer un nou redactat del Reglament de Règim Intern FAVT per adaptar-los als nous i
vigents Estatuts de l'entitat.
d) D'acord al previst en els Estatuts, crear i consolidar el nou òrgan de la FAVT, el
Consell Gestor.
e) Tractar, debatre i desenvolupar Propostes sobre Temes d'interès general de la
ciutat, especialment d'àmbit veïnal i social, i així mateix recolzar projectes, objectius o línies
d'actuació de les AAVV, especialment les federades, que siguin comuns a diversos barris o que
siguin d'interès general.

f) Obrir-se a altres sectors socials o entitats que intervinguin en objectius d'interès
general, sempre que comparteixin valors i idees que concordin amb els de la FAVT.
g) Col·laborar amb les Administracions, especialment amb l'Ajuntament de Terrassa
mitjançant la nostra participació en les Comissions i Taules de Treball municipals que estimem
convenients i procurant que en els projectes que puguin desenvolupar es tingui en compte la
deguda participació de la FAVT i entitats veïnals.

3.- Línies Generals de Treball.
Per aconseguir els objectius anteriors hi ha temes essencials a desenvolupar que
defineixen les següents línies de Treball.
a) PROJECTE DE MILLORA I MANTENIMENT DE LA WEB DE LA FAVT
Segons això, aquest any hem d'anar incorporant la següent informació :
a.1) Actualitzar la documentació relativa a la Transparència que canvia de forma anual
i també els nous Estatuts.
a.2) Informació Activitats: Pla d’activitats, que es van afegint com a noves o actualitzar
les que ja hi son.
a.3) Informació sobre la gestió administrativa, òrgan responsable de la contractació,
contractes, Convenis i subvencions.
b) PROJECTE DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE TEMES VEÏNALS,
COL·LABORATIU E INTERACTIU AMB LES AAVV FEDERADES.
Responsable. Comissió de Comunicació i Técnica FAVT.
Necessitat: És imprescindible per la FAVT i les AAVV que les moltes accions positives
per la societat que fem el món veïnal puguin arribar a ser conegudes per tota la ciutadania,
amb la finalitat d' aconseguir un major acostament a les entitats veïnals, als col·lectius joves i
de dones, que possibilitin una renovació generacional i un major equilibri entre homes i dones
en les Juntes de les entitats que tindria el seu reflex en la Junta de la FAVT, formada per
representants de les AAVV.
Objectius:
1.- Potenciar la difusió a la ciutadania tant d’accions com temes veïnals i de
ciutat.
2.- Potenciar el treball col·laboratiu i interactiu entre la FAVT i les AAVV.
3.- Aconseguir una major sensibilització social de la ciutadania amb temes
d'interès ciutadà o d’interès general.
Explicació de l’activitat:
1.Publicació article a Malarrassa.
Redacció mensual per part de la Comissió de Comunicació FAVT, i de les entitats
federades que ho vulguin fer , del contingut de una pàgina sencera del Diari mensual
Malarrassa que té, en aquests moments una tirada de 10.000 exemplars que és
distribueixen per tota la ciutat.
Es té que destacar que els continguts també és publiquen en un Butlletí setmanal
digital que també publica Malarrassa.
Les condicions de redacció i publicació d’aquesta pàgina és contemplen en un Conveni
de Col·laboració subscrit entre el Diari Malarrassa, (Medi que pertany a la Xarxa

d'Economia Social i Solidària) i la FAVT, i és basen en el fet de que no disposem dels
medis humans, logístics i econòmics per fer una revista mensual pròpia d’aquest volum
i distribució i què Malarrassa ens facilita el treball de redacció i impressió així com la
col·laboració logística quan sigui necessari.
Al mateix temps és té que tenir en compte que l’ import econòmic d’aquesta
col·laboració es reduït en comparança a la utilitat social de donar informació a 10.000
persones de tota la ciutat, i a la evidencia què seria molt més costós la edició d’un
butlletí mensual propi.
2. Informació i hemeroteca FAVT.
La FAVT tenim una subscripció del Diari Terrassa, format pdf, que utilitzem per donar
un servei d’informació dels continguts d'interès veïnal a les AAVV, que fem servir per
potenciar una hemeroteca d'us intern.
3.Medis Socials, la web, el facebook i el twitter de la FAVT.
En els últims anys hem aconseguit potenciar molt les entrades fetes al nostre facebook,
el que es reflexa en un increment espectacular ( de més del 400 %) del nombre de
persones a qui arribem cada setmana i del nombre de “Me gustas” de la pàgina que
ha augmentat més d'un 100 % els dos últims anys. Seguirem en els nostres esforços
de millora del facebook i també del twitter que, si bé publiquem molt el format del
publicat no capta tant l’atenció dels usuaris de twitter.
4.Contacte interactiu amb les AAVV.
Referent a la col·laboració informativa amb les AAVV és la nostra intenció
desenvolupar un contacte interactiu amb elles que faciliti un traspàs fàcil de l'
informació.
3.1.Aplicació dels nous Estatuts.
Els nous Estatuts van estar aprovats en l'Assemblea Extraordinària celebrada el passat
16 de desembre, i aquest any en la propera Assemblea General Ordinària del 26 de maig, en la
que estarem d'eleccions per la renovació total de la Junta FAVT, podrem posar en marxa
l'aplicació dels nous Estatuts amb la nova Junta.

4.- Proposta de seguir participant en els Consells i Taules de Treball
Municipals que considerem convenients i criteris de participació
Des de fa anys els membres de la Junta FAVT hem participat en la majoria de Consells
i Taules de treball municipals, tant les de tipus tècnic com social. Els representants de
la FAVT participem de manera positiva i constructiva, el què no vol dir exempta d'esperit
crític quan procedeix.
En els últims mesos de l'any passat 2016, l'Ajuntament va aprovar, després d'anys de demora,
el nou Reglament de Participació Ciutadana i això ha de traduir-se en què la Participació sigui
més eficaç. De moment, l'adaptació dels òrgans participatius municipals al
nou Reglament es va fent i aquest any es tindria que començar a veure els resultats que des de
la FAVT hem de valorar atenent el paper actiu de la nostra entitat en el llarg procés de redacció
i aprovació del Nou Reglament.
Referent als òrgans en què participem, la quantitat aproximada de reunions per any i la seva
finalitat bàsica, les dades són les següents:

4.1.Medi Ambient
4.1.1. Consell de Medi Ambient.
Estem participant des de fa temps en aquest Consell que té com a finalitat tractar tots
els temes relacionats en Medi Ambient i sostenibilitat Ambiental. D’ ell depenen Taules de
Treball tan importants com la de Gestió de Residus, la de l’Anella Verda, la Taula del Aigua i la
recentment creada, la Taula de les Rieres.
S' està aplicant el s criteris del Nou Reglament de Participació Ciutadana i el primer resultat ha
sigut la designació del nou Vicepresident del Consell, pel que ha estat nomenat el representant
de la FAVT, Ramón Clariana. És d'esperar que vagi millorant el funcionament del Consell en el
sentit de que sigui més operatiu.
4.1.2. Taula de Gestió de Residus.
Les seves funcions són molt importants per què toca temes com la recollida i gestió de
residus, que junt amb la neteja pública, es consideren molt millorables per part de les
entitats veïnals i gran part dels ciutadans. Ha d'intervenir en la redacció i aprovació d'un nou Pla
Local de Gestió de Residus.
La FAVT tenim un representant i a més hi han representants de vàries AAVV i un d'ells va ser
anomenat vicepresident de la Taula, d'acord a l' establert en el nou reglament de participació.
4.1.3. Taula de l'Anella verda.
Fa alguns anys que es va constituir i va desenvolupar un Debat participatiu que va
portar a la Redacció i aprovació del Pla Especial de l'Anella verda, que regula tots els usos dels
terrenys no urbanitzables del voltant de la nostra ciutat.
En aquests moments s'ha completat les respostes municipals a les Al·legacions presentades al
Pla, la majoria per part de propietaris del àmbit dels terrenys del Pla i està pendent de
l'aprovació definitiva per part de la Generalitat.
4.1.4. Taula de les Rieres.
La Taula de les Rieres es va constituir el 28 de febrer d'aquest any, format per
representants municipals i representants de la Comissió de les Rieres entre altres entitats
interessades, per tal de fer un seguiment per la conservació i manteniment de les Rieres de les
Arenes, del Palau i d'altres Rieres i Torrents de la Ciutat, entre els que citem, el Torrent Mitger.
És un espai obert a la participació ciutadana, que compte amb un Pla de Treball i un calendari
de reunions.

4.2. Mobilitat i Via Pública
4.2.1. Taula de Mobilitat.
L'Any 2016 es va aprovar el nou Pla de Mobilitat de la ciutat i aquesta Taula té la missió
de vetllar perquè es vagin implantant les seves determinacions amb la finalitat d'aconseguir
una mobilitat més sostenible.
Un altre tema molt important és fer el possible per que hi hagi un millor manteniment i gestió del
servei d'autobusos urbans, i està intervenint en el Procés de Revisió de les línies d'autobusos.
4.2.2. Consell Municipal de Seguretat Ciutadana.
Fins ara aquest òrgan servia perquè els diferents Cossos de policia de la ciutat,
poguessin fer els seus balanços anuals d'actuacions.
Amb l'entrada en vigor del nou reglament de Participació hi ha la voluntat que en el Consell es
puguin debatre conceptes sobre la necessitat d'una policia més propera a la ciutadania i s'ha
redactat un Pla Director de la Policia Municipal en què s'ha demanat opinió a les entitats dels
Consells de Districte.
Un aspecte important és que es millorarà el funcionament del Consell que farà reunions cada
tres mesos en lloc d'un cop l'any com era habitual, amb el que s'afavoreix molt el debat, que a
més hi ha la intenció de que es puguin fer les reunions en diferents Districtes.

4.2.2.1. Pla de Seguretat.
El Pla de Seguretat es va redactant i actualitzant des de fa temps. La seva finalitat és la
coordinació dels diferents Plans de Seguretat que inclouen l'accessibilitat i que són d'aplicació a
totes les activitats que es facin a la ciutat.

4.2.3. Comissió Local de Protecció Civil.
Aquesta Comissió està presidida per l'Alcalde, i estan entre altres els Cossos de
Seguretat, voluntaris Forestals i Bombers. El més significatiu és que té una Permanent, en la
qual no estem, que es reuneix immediatament en cas d'emergències i que també presideix
l'alcalde.
4.2.4. Comissió del Nomenclàtor.
S'encarrega de gestionar una borsa de noms de reserva per als carrers i places de la
nostra ciutat i d'assignar noms a nous carrers o de valorar i canviar noms d'alguns carrers si
s'estima convenient.

4.3.Ciutadania i Benestar Social
4.3.1. Consell de Benestar Social / Serveis Socials.
És un dels òrgans que hauria de tenir més importància a la nostra ciutat, ja que és
imprescindible una Assistència Social que ajudi a les persones en situació de vulnerabilitat i els
permeti portar una vida digna.
Fins ara hi han hagut poques reunions, molt espaiades i en les quals no es poden valorar
resultats.
En l'aplicació del Nou Reglament de Participació Ciutadana, fa poc temps, s'ha designat la
representant de la FAVT, Dolors Lledò com a Vicepresidenta del Consell de Serveis Socials.
4.3.2. Taula de la Pobresa Energètica.
L'objectiu essencial d'aquesta Taula és aconseguir que cap persona, especialment les
que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica - social, pateixin talls en els serveis
bàsics, aigua, llum i gas per motius econòmics i després de comunicar-ho als Serveis Socials.
En el cas de la llum les Companyes plantegen molts problemes en la Taula i la del gas no
accepta ni diàleg.

4.4.Capacitats Diverses i Accessibilitat
4.4.1. 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.

4.4.2. Comissió d'Accessibilitat.
També la FAVT estem representats per un membre de Prou Barreres. Aquesta
Comissió desenvolupa funcions de treball relacionat amb la Taula de capacitats Diverses i
accessibilitat.
4.5. Sanitat
4.5.1. Participació en la Taula Municipal de Sanitat
En la Comissió de Sanitat de la CONFAVC, i col·laboració amb la PDST i amb la
Marea Blanca de Catalunya.

La mateixa persona, Jaume Pavia, membre de la Associació de Veïns de Poble Nou- Zona
Esportiva i persona que fa anys està treballant tots els temes relacionats amb la Sanitat ens
representa en tots aquests àmbits de debat i reivindicació que tenen en comú la lluita perquè
tots els ciutadans,as puguem tenir una Sanitat Pública, digna i de qualitat, malgrat les
retallades considerables que està patint la Sanitat Pública en els últims anys.
Referent a la Taula municipal de Sanitat es va constituir el passat any 2016, i s'han fet poques
sessions encara que tenen un aspecte positiu i és que participen responsables de Sanitat de
l'Ajuntament i Generalitat i un aspecte negatiu, que en ocasions, tan sols es donen
informacions i no solucions als problemes sanitaris que plantegen membres de la Taula.

4.6. Altres
4.6.1.Taula Comarcal de Comerç del Vallès Occidental.
Constituïda l'any passat, les seves reunions es celebren a la seu del Consell Comarcal i
assisteixen representants de tots els Ajuntaments del Vallès Occidental, d'entitats i Càmeres
Patronals, a més de convidar a les Federacions d'Associacions de veïns de Terrassa i
Sabadell.
Una novetat de gran importància és que, per primera vegada, es comença a parlar de
polítiques comercials comunes i de la necessitat d'estudiar i definir, des de planificacions
urbanístiques, els usos de sòl comercial i industrial ja que una adequada planificació pot
reactivar l'activitat industrial a més de la comercial.
4.6.2. Consell Municipal per la Igualtat.
Important les funcions d'aquest consell per aconseguir les condicions d'igualtat per a
les persones independentment del seu sexe i en la prevenció i lluita contra la violència de
gènere.
4.6.3. Pacte DASIG.
El Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere a Terrassa (DASIG)
es va aprovar el 18 de novembre de 2014.
Les reunions del Pacte DASIG tenen com a objectius buscar els compromisos en: :
1. Fomentar el respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere com a valor a
defensar des de l'entitat o institució, de la forma adequada segons l'àmbit d'intervenció propi.
2. Reaccionar davant actes d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia.
3. Engegar les actuacions adequades per desenvolupar els eixos prioritaris de treball
anteriorment esmentats, que facilitin en dret a la llibertat i la igualtat respectant la diversitat i
garantint una activitat continuada al llarg de cada any.
El col·lectiu LGTB Terrassa, en el marc del Pacte DASIG, presenta un projecte d'apropament
de la realitat trans* amb l'objectiu de conscienciar i donar eines per crear empatia amb les
persones trans* fent conèixer els diferents recursos administratius que existeixen, i per altra
banda, fer reflexions sobre les necessitats i obstacles amb els que es troben aquestes
persones.

5.- Proposta de seguir participant en les Comissions de les Rieres, en la
CONFAVC i Plataformes Socials d'interès ciutadà.
5.1. Taula de l'Aigua.
Aquesta plataforma social constituïda fa tres anys, està formada per dues entitats
Aiguaesvida i la FAVT i ciutadans,as a títol individual.
Els seus objectius són crear consciència en la ciutadania de la importància de l'aigua com a
dret humà, be bàsic que no s'ha de tallar a ningú per motius econòmics i amb la qual no és ètic
fer beneficis.

Amb motiu de la finalització, el l desembre del passat any 2016, del contracte de
subministrament que tenia Mina des de feia 75 anys, la Taula s'ha pronunciat públicament que
el millor per Terrassa és la Gestió directa i pública de l'aigua.
El Ple Municipal del 22 de març de 2018 va aprovar definitivament la forma de gestió directa del
servei d'abastament d'aigua mitjançant una entitat pública empresarial local, amb els vots
favorables de 20 dels 27 regidors de l'Ajuntament de Terrassa (PSC, TeC, ERC-MES i CUP),
donant inici així a la darrera fase d'un procés que portarà a la gestió 100% municipal a finals del
2018.
La nova entitat pública, "TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL", comença la seva activitat a
partir de la corresponent publicació oficial d'aquest acord, però assumirà efectivament el servei
el dia 10 de desembre, quan finalitzi la pròrroga forçosa de sis mesos més a l'empresa
concessionària, que també va aprovar el Consistori. El Ple va aprovar, a més, els estatuts pels
quals es regirà l'entitat pública, a banda del Reglament del servei municipal d'abastament
domiciliari i estalvi d'aigua.
En aquests mesos fins al finals del 2018, la Taula de l'Aigua està treballant i presentant
propostes a l'Ajuntament sobre la millor manera de participar en el control de la Gestió Pública
de l'Aigua que ha de fer la nova empresa.
5.2. CONFAVC. ( Confederació de Federacions de Associacions de Veïns de Catalunya)
La FAVT formem part de la CONFAVC des de fa molts anys. Actualment no hi ha cap
representant d’ associació de veïns de Terrassa en la Junta Directiva de la CONFAVC.
No obstant això a la FAVT ens correspon tenir un membre nat en el Consell Gestor de la
CONFAVC que es reuneix cada tres mesos i tenim veu i vot en les Assemblees Generals, que
se celebren, amb caràcter ordinari, una vegada a l'any.
5.3. Comissió Rieres.
Aquesta Comissió Veïnal funciona de manera autònoma. Està formada per la majoria
de AAVV de barris que limiten amb la Riera de les Arenes i del Palau, els seus objectius són
aconseguir un manteniment i neteja regular de les Rieres, incloent la construcció dels Murs de
Contenció que falten en Can Parellada. La Comissió de les Rieres tindrà representació a la
Taula Municipal de les Rieres.
5.4. Comunitat Educativa.
La FAVT coincidim en els criteris que defensa la Comunitat, Defensa d'un
Ensenyament públic i de qualitat, greument amenaçada per les retallades dels últims anys, i
suport a les AMPAS dels Instituts i Col·legis per aconseguir la construcció dels nous
equipaments escolars.
5.5.Comissió per les Residències Públiques.
S'ha constituït fa poc temps impulsada per la Av Sant Pere Nord i està formada per
aquesta i altres AV, per la FAVT, Iaioflautes i representants de diversos col·lectius de Gent
gran. El seu objectiu és aconseguir la construcció de noves residències públiques per a la gent
gran ja que només tenim una a Terrassa, la de Mossèn Homs, que no té capacitat per absorbir
la gran demanda de places públiques i que es va construir abans de la democràcia.
En aquest sentit, la Comissió defensa la construcció de la prevista al barri de Sant Pere Nord,
sol·licitada des de fa molts anys i amb compromís de construcció per part de la Generalitat que
mai es compleix.
5.6. Espai per la Defensa Dels Drets Humans i Socials de Terrassa.
Aquest espai es va crear a l'octubre de l'any 2015, impulsat des de la FAVT. Està
format per diverses associacions de veïns, la FAVT i entitats socials. Té caràcter obert i pot
integrar-se qualsevol entitat social, i està tancada la possibilitat d'integració de qualsevol partit
polític.

Els objectius és la Defensa dels Drets humans i Socials de totes les persones d'acord amb la
Carta Europea de Salvaguarda, dels Drets Humans a la ciutat.
5.7. Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat.
Comissió constituïda el 15 de desembre de 2016, mitjançant Conveni signat entre
l'Ajuntament de Terrassa i L'Espai Drets per la Defensa dels Drets Humans i Socials de
Terrassa, està formada per les mateixes entitats socials que formen part de l'Espai.
El seu principal objectiu és promoure el coneixement i difusió de la Carta Europea i vetllar
perquè els Drets Humans de les persones que consten en ella no siguin vulnerats a la nostra
ciutat.
Al estar formada la Comissió per les mateixes persones i entitats que l'Espai Drets les seves
reunions coincideixen, d'ordinari, amb les de l'Espai Drets.
5.8. Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana.
Plataforma social de Participació directa, està formada per 24 entitats socials entre les
quals es troben diverses associacions de veïns a títol individual i la pròpia FAVT.
El seu objectiu és sumar l'esforç i treball de totes les entitats que el formen per aconseguir
objectius d'interès social general i de ben comú davant els poders públics promocionant la seva
difusió entre la ciutadania, i tot això dins del mes absolut respecte al treball propi i l'autonomia
de cada entitat.
5.9. Moviment per les Pensions Dignes de Terrassa (MPD).
Aquest moviment es va formar a meitat de gener d'aquest any, en motiu d'una
concentració espontània de protesta pel insignificant increment de 0.25 % de les pensions pel
2018, decretat pel govern de l'Estat.
A partir d'aquí, vàries entitats socials de la ciutat i ciutadans a títol individual van decidir
constituir aquest moviment, i poc desprès, la FAVT vàrem decidir formar part per la nostra
convicció de que les pensions és un dret que es té que defensar.
El moviment està fent reunions de forma periòdica i concentracions setmanals davant
l'Ajuntament de Terrassa i dues grans manifestacions, una el mes de febrer i l'altre el mes de
maig, que han estat un èxit per la gran participació.
En tots aquest actes, estem participant membres de la FAVT i la nostra intenció és seguir
participant i donant suport al Moviment per les Pensions Dignes.

