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1.INTRODUCCIÓ 

 Aquest any 2018, hi ha hagut dues línies de treball intern que s'han desenvolupat d'acord 
amb el Pla de treball 2018 de la FAVT: 

 
  1. La consolidació d'un Projecte d'informació, Comunicació i Transparència dirigit a totes les 
Associacions Veïnals i la ciutadania en general, amb la finalitat de fer conèixer les accions del món 
veïnal i afavorir una imprescindible renovació generacional de les juntes de les Associacions Veïnals així 
com la de la FAVT. 

 
 Per tant, continuem amb la publicació d'articles en el diari Malarrassa i si ho considerem oportú fem 
notes de premsa a tots els medis. Seguim publicant tota l'actualitat d'interès social al facebook i la 
compartim amb diversos grups socials, fent que arribi a un nombre destacat de ciutadans/es. 

 
 Hem incorporat un nou espai a la nostra web anomenat "actualitat" on es publicarà tot el contingut 
rellevant del moment. 

 
   2. L'altre línia de treball ha estat l'adaptació del Reglament de Règim Intern als nous Estatuts i 
l'aplicació dels nous canvis en el funcionament dels òrgans de gestió de la FAVT com ha estat el Consell 
Gestor. 

 
Referent al treball extern, la FAVT hem continuat participant en alguns dels Consells, Taules, 
i Òrgans de Participació municipals de més transcendència a nivell ciutadà, a ple rendiment. 

Nom: FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEINALS  DE TERRASSA 

Municipi: TERRASSA 

Adreça: Plaça del Tint, 4 - Casal Cívic de Ca N’Aurell  08224 

Telèfon: 93 789 13 97 c/e: secretaria@favterrassa.org 

Núm. de registre d’entitats:   0037 

Data de legalització: 1987 

Número Identificació Fiscal: G- 58783879 

Sector temàtic: SOCIAL 

Àmbit territorial d’actuació: CIUTAT DE TERRASSA 
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 16h a  20 hores 

DADES DEL RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓ 

Nom i cognoms: DOLORES LLEDÓ ALCALÁ 
Adreça: Plaça del Tint, 4 - Casal Cívic de Ca N’Aurell - 08224 
Municipi: TERRASSA 
Telèfon: 93 789 13 97 c/e: secretaria@favterrassa.org 
Càrrec o funció dins l’associació: PRESIDENTA 

DADES ADMINISTRATIVES SOBRE LA SUBVENCIÓ 

Resolució 33/2018 

Data 26 de Juliol de 2018 

Atorgament  19.700,05- €  
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En quant a temes importants desenvolupats en el nostre treball conjunt amb Plataformes, 
cal destacar tres: 

 
• Recolzar el gran treball que desenvolupen amb regularitat el Moviment per les Pensions 

Dignes, format per La Marea Pensionista, la Plataforma de la gent gran de Catalunya (UGT, 
CCOO, i altres), la sectorial de pensionistes de l' ANC, Iai@flautes, Aturats majors de 50 anys i 
persones a nivell individual. 

 
• Participar en la Taula de Residus i treballar per aconseguir millores en la recollida i neteja de la 

ciutat. S'han mantingut reunions amb les AA. VV. participants de la Taula i amb el mateix 
Alcalde per reivindicar una Terrassa més neta, així com també hem donat veu  a aquestes 
associacions veïnals al Ple extraordinari sobre residus. 
 

• I finalment, la participació de la FAVT en L'Espai per la Defensa dels Drets Humans 
i Socials de Terrassa, treballant en les Mocions presentades pel II Parlament Ciutadà, com la de 
Democràcia i Habitatge, de les quals la de democràcia es va presentar al Ple Municipal per 
debatre-la. 

 
Sra.  Dolores Lledó 
Presidenta de la FAVT 
 
 
2. LA FEDERACIÓ (FAVT) 
 
 Com a novetat, aquest any, la FAVT ha signat un conveni amb la Síndica de Greuges de Terrassa amb 
els següents objectius: 

  -Debatre i desenvolupar propostes sobre temes d'interès general de la ciutat, especialment 
d'àmbit veïnal i social; i recolzar projectes, objectius o línies d'actuació de les Associacions Veïnals.  

  - Obrir-se a altres sectors socials o entitats que intervinguin en objectius d'interès general i que 
comparteixin valors amb la FAVT. 

  -Col·laborar amb les Administracions, especialment l'Ajuntament de Terrassa mitjançant 
Comissions i Taules Municipals perquè es tingui en compte la participació de la FAVT i entitats veïnals. 

 
 
  2.1   OBJECTIUS GENERALS DE LA FEDERACIÓ: 
 

 La FAVT considera que el moviment veïnal en general i especialment la pròpia entitat i les Associacions 
Veïnals 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: 

 
• D'acord al previst en els Estatuts, crear i consolidar el nou òrgan de la FAVT, el Consell Gestor. 

 
• Fer un nou redactat del Reglament de Règim Intern FAVT per adaptar-los als nous i vigents 

 Estatuts de l'entitat. 
 

• Potenciar la difusió de les accions del Moviment Veïnal mitjançant  les   nostres eines de 
 Comunicació.  
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• Seguir amb el manteniment i millora de la Web de la FAVT per actualitzar la documentació de 
 transparència i altres gestions administratives. 

 
• 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 àrea d’actuació i cada 
comissió es plantegen objectius més específics i concrets, per tal d’anar assolint aquests objectius 
generals. 

 

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. Tot i respectant les decisions 
d'aquelles associacions que prefereixen actuar de forma individualitzada i criteris de ciutat, sempre 
s’han respectat i en moltes ocasions col·laboren amb la FAVT. 

 
 
3.  ORGANITZACIÓ 

 
 La FAVT com a entitat, està federada a la CONFAVC (Confederació d'Associacions Veïnals de    Catalunya). 
 Els òrgans de gestió propis de la Federació són els següents: 
 la Junta, El Consell Gestor, les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària i les Comissions de Treball. 
També compta amb personal administratiu i tècnic per donar suport a l'entitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Associacions de 
Veïns Federades 

2018 

  

 A. V. CAN PARELLADA PER L' UNITAT 

DEL NOSTRE BARRI 

 A. V. CAN TUSELL 

 A. V. EGARA 

 A. V. FONT DE L’ESPARDENYERA 

 A. V. GRUPOS GIBRALTAR-LLUIS 

COMPANYS 

 A. V. LA COGULLADA 

 A. V. LA MAURINA 

 A. V. LES ARENES - CAN MOTLLOR I LA 

GRIPIA 

 A. V. LES CARBONELLES 

  

 A. V. CAN ROCA 

 A. V. MONTSERRAT 

    A. V. CAN PALET VISTA ALEGRE 

 A. V. PLA DEL BONAIRE 

 A. V. PLAÇA CATALUNYA - ESCOLA 

INDUSTRIAL 

 A. V. POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA 

 A. V. SANT PERE NORD 

 A. V. TORRE-SANA 

 A. V. VALLPARADÍS 

 A. V. XÚQUER  

 A. V. NOVA CAN PARELLADA  

  

 

 A. V. BARRI SEGLE XX 

 A. V. BARRI UNIVERSITARI-

CEMENTIRI  VELL 

    A. V. CA N’ANGLADA 

 A. V. CA N’AURELL 

 A. V. CAN BOADA DEL PI 

 A. V. CAN JOFRESA 

 A. V. CAN PALET 
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3.1  LA CONFAVC     
 

Des de 1994, i de manera ininterrompuda, la Federació  d’Associacions 
de Veïns de Terrassa (FAVT) forma part de la Confederació d’Associacions i Federacions Veïnals de 
Catalunya  (CONFAVC)   que és una organització sense ànim de lucre que  coordina actualment 456 
Associacions de veïns i 22 Federacions, i a través dels seus projectes, campanyes i serveis treballa per 
millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes des dels barris de Catalunya. 

 
 La FAVT té un membre nat en el Consell Federal de l´entitat i participa activament en les seves activitats 
i també la FAVT té veu i vot en l’Assemblea General. 
 
Cal destacar que darrerament la CONFAVC està preparant uns tallers per tal d'avaluar les necessitats de 
les entitats veïnals i redirigir les seva línia de treball en vers aquestes necessitats per renovar-se i oferir 
més qualitat en el seu servei a les entitats. 
 
D'altra banda, la FAVT està valorant com fer més propers els serveis de la CONFAVC a les entitats veïnals 
per que aquestes tinguin més eines i recursos del seu interès. 

   
 

 
3.2 ÒRGANS DE GESTIÓ PROPIS: LA JUNTA 
 

Al llarg de l’any 2018, la Junta de la Federació s'ha renovat.  La Junta va ser escollida en l´Assemblea 
General  Ordinària realitzada el 26 de maig del 2018.  Actualment està formada per 8 membres: 
 
   

• Presidenta:  
Dolors Lledó Alcalá        (AV Les Carbonelles) 
                

• Vicepresident : 
 Joan Vila i Roura                   (A.V. Can Boada del Pi) 

 
• Secretari: 

Josep Antoni Sanchez de Haro        (AV Sant Pere Nord) 
 

• Tresorer: 
Miguel Hidalgo Herrerias          (AV Can Palet) 
 

• VOCAL de Comunicació: 
    Ramon Clariana Calvo                   (AV Poble Nou-Zona Esportiva) 

 
• VOCAL de Relacions: 

Alfonso Echávez                                       (AV Can Anglada) 
 

• VOCALS: 
Gregorio Ramírez Cañada            (AV La Cogullada) 
Jaume Alcañíz  Paredes                (AV Gibraltar-Lluís Companys) 
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També, comptem amb dues persones que ens representen en diferents moviments i espais socials : 

 
• Jose Luis Charles Gracia (AV Font de l´ Espardenyera) 
• Jaume Pavia (AV Poble Nou -Zona Esportiva) 

 
 
 
3.3 ÒRGANS DE GESTIÓ PROPIS: CONSELL GESTOR 
 

El Consell Gestor és el nou òrgan creat per permetre una major participació de les associacions 
veïnals en les decisions de l'entitat. El Consell es reuneix cada 3 mesos per fer un seguiment del 
funcionament de totes les tasques que es porten a terme. 
 
El 9 d'octubre, vàrem celebrar el primer Consell Gestor on es van tractar els següents temes: 
 

• Balanç de Comptes i situació econòmica de la FAVT 
• Informació i valoració sobre la Gestió de Residus, el manteniment i neteja de les 

Rieres, el Moviment per les Pensions Dignes i les Residències Públiques 
• Informació i valoració sobre Espai Drets i el Parlament Ciutadà 
• Informació sobre el Registre dels Nous Estatuts i la revisió del esborrany del 

Reglament de Règim Intern. 
 
 
3.4  ÒRGANS DE GESTIÓ PROPIS: ASSEMBLEA  GENERAL  
 

L' Assemblea General és l’òrgan suprem de la Federació i pot ser de caràcter ordinari o extraordinari. 
L'Assemblea General Ordinària es celebra de forma anual i la Extraordinària sempre que es consideri 
necessari. 

 
Aquest any, L'Assemblea General Ordinària es va portar a terme el dia 26 de Maig de 2018, al Centre 

Cívic Ca n'Aurell, Plaça del Tint, 4 de 10:15 a 13:30 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 

2. Acta Assemblea General Extraordinària del 20 de maig 2017, Acta Assemblea General Ordinària 
del 20 de maig 2017 i Acta Assemblea General Extraordinària del 16 de desembre 2017  

3. Presentació i Aprovació Memòria anual de la FAVT 2017 

4. Presentació i aprovació del Balanç Econòmic 2017 

5. Presentació de les Candidatures i breu exposició del Pla de Treball 2018 

6. Elecció de Nova Junta Directiva 

7. Presentació i Aprovació dels Pressupostos 2018 

8.  Pronunciaments: 

 8.1) Recolzament del MPD en la lluita per unes pensions dignes 

 8.2) Per la Igualtat de Gènere, en les entitats i especialment, les veïnals 

9. Torn obert de paraules. 

i es va acordar el següent: 

1. Es va donar de baixa a l'A. V. Torrent d'en Pere Parres. No va haver cap incorporació nova. 
2. Les tres actes es van aprovar sense més 
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3. La memòria s'aprova per unanimitat 
4. Es fan unes esmenes de format i s'aprova per unanimitat 
5. Es fa la presentació de la llista de candidats i s'exposa el Pla de Treball i s'aprova per unanimitat 
6. Se sotmet a votació la llista presentada i queda aprovada per majoria 
7. El pressupost queda aprovat per unanimitat 
8. Es fan els pronunciaments 
9. L'alcalde Alfredo Vega fa la cloenda de l'Assemblea 

 
 
3.5 SUPORT TÈCNIC I GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
L’oficina de la Federació està oberta de 16.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres.  L'organització 

tècnica administrativa, constituïda per dues professionals contractades 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. 
 
Cal destacar les següents tasques: 

 
• 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. 
• Manteniment de la Web 

 
 
3.6 COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 

 La FAVT és mediadora entre Les Administracions i les AA VV, amb temes generals de ciutat, participa en 
diverses Plataformes Socials i entitats, Partits polítics i Sindicats i per descomptat amb els ciutadans 
amb els diversos actes que hem organitzat. 
 
 Respecte a l’Ajuntament de Terrassa, en l’any  2018, els membres de la FAVT hem tingut representació 
en la majoria de Consells i Taules de Treball Municipals en què hem participat activament amb una 
actitud  positiva de debat, diàleg i treball en temes molt diversos i de caràcter tant de tipus tècnic com 
social. 
 

Exposem el més destacat de la nostra participació: 
 

     3.6.1 MEDI AMBIENT 

Els assumptes en els quals hem treballat en  el  Consell  Municipal de Medi Ambient i en les Taules que 
depenen d’ ell  i en els quals participem com la Taula de l'aigua de Terrassa que defensa la gestió pública 
de l'aigua a nostra ciutat, la Comissió de les Rieres, la Taula de Residus... 
 
Les novetats d'aquest any són les següents: 
 
• Ramón Clariana ha estat nomenat Vicepresident del Consell de  Medi Ambient 
• S'ha presentat el Pla de Prevenció i Gestió de Residus 
• S'ha constituït la Taula de les Rieres 



Memòria FAVT 2018 
 

8 

• S'ha constituït el grup de Treball Observatori de l'Aigua de Terrassa, amb l' impuls de la Taula de 
l'Aigua 

• Altre projecte en curs, és el Projecte de l'Energia Intel·ligent. 
 
 
RESIDUS 
 

 S'ha presentat el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa que contempla les 
actuacions des de l'any 2018 al 20130. Aquest Pla inclou un calendari d'aplicació amb el pressupost 
estimat i un calendari d'avaluació i seguiment per observar el grau de compliments i execucions de 
les accions previstes. Aquestes avaluacions es faran de la següent manera: 

 
 1ª avaluació i seguiment: 2022 
 2ª avaluació i seguiment: 2026 
 3ª avaluació i seguiment: 2030 
 

 Tot i que l'Ajuntament ha fet millores com invertir més e incorporar la càrrega lateral dels camions, 
 es va demanar un estudi a l'empresa de neteja ECOEQUIP davant les queixes que s'han presentat. 
 
 Davant la lentitud de resolucions de la Taula de Residus, la FAVT va plantejar fer una declaració pública 
demanant més implicació del govern, dels partits i en definitiva de totes les entitats. 
 
Les Associacions Veïnals participants de la Taula van demanar parlar amb l'alcalde per tractar les 
deficiències en la gestió dels residus a la ciutat perquè van considerar que no s'adoptaven les solucions 
adequades per millorar la situació contemplant el següent: 

 
• Calen accions més efectives pel correcte funcionament de la gestió 
• S'ha fet menció de l'estat dels carrers els caps de setmana per la manca de recollida  
• Es nota deficiència en la recollida del plàstic i del cartró 
• Estan descontents amb la recollida en la data de Sant Joan, per la brutícia dels carrers 

 
   
RIERES 
 
TAULA DE LES RIERES 
 

La Taula de les Rieres es va constituir el 28 de febrer i contempla informar sobre els accions de l' ACA 
envers aquest tema. 

 
COMISSIÓ DE LES RIERES 
 

Aquest any, la Comissió de les Rieres per tal de trobar una solució a la problemàtica de les Rieres, ha 
decidit manifestar-se amb pancartes que s'han repartit en diferents punts de les Rieres. La FAVT ha 
donat suport a aquesta acció. Es va informar als medis i es va fer una concentració reivindicativa. 
 
El que es demana és el següent: 

 
• Que es designi una brigada de manteniment. 
• Que s'aclareixin les contradiccions entre ACA i Ajuntament sobre les seves competències. 

 
Posteriorment es va demanar una reunió amb l'Alcalde i el mateix dia es va fer un comunicat públic 
explicant que : 

 
• Hi ha una problemàtica administrativa amb Infraestructures i manteniment 
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• S'inverteix molt poc en el manteniment de les Rieres 
• Que les reparacions que s'estan fent en la zona de Can Boada, s'haguessin 

pogut evitar amb un manteniment adequat en el seu moment 
• Que s'ha de millorar la senyalització de perill per evitar accidents en cas de pluja forta, en els llocs 

perillosos 
 

D'altra banda, l'Associació Veïnal Egara va preparar un esdeveniment sobre la riuada i va presentar un 
concurs per recollir propostes per fer un monument en memòria a les víctimes de la riuada. 
L'Ajuntament es farà càrrec del cost. 

 
AIGUA 
 
     COMISSIÓ SEGUIMENT EXPEDIENT DE L'AIGUA 
 

En aquesta Comissió, un total de 10 empreses, van presentar 1.000 pàgines d'al·legacions de tots tipus, 
tècniques, econòmiques, administratives. La majoria d'aquestes al·legacions han estat desestimades. 

 
 Es van considerar 3 punts: 
 

• El nom de l'empresa ja que Mina en té registrats molts i no han de coincidir 
• La proposta de passar de tarifa a taxa, va estat rebutjada en motiu de la nova Normativa de l'Estat, 

que representa un punt entremig, per tant, de moment, seguirà sent tarifa 
• El tema dels comptadors que fins ara ho ha portat una empresa lligada a Mina, es pretén que sigui 

de gestió municipal, però encara no han trobat la manera més idònia per fer-ho pel que s'ha decidit 
que segueixi igual 

 
Davant aquestes consideracions i per les dificultats en infraestructura e informàtiques, es va decidir 
proposar una nova pròrroga fins a principi de desembre.  

 
 
     TAULA DE L’AIGUA DE  TERRASSA 
 

 És una Plataforma cívica de Terrassa, creada en març de 2014, que ha fet una intensa activitat al llarg de 
2015 i en el que la FAVT està integrada.  
 
 La seva creació esta motivada pel fet que Mina Aigües de Terrassa S.A., empresa que ha estat 
gestionant  el subministrament de l’aigua de Terrassa des de 1941, va acabar el contracte a finals de 2016 
i es va  posar a per decidir el futur Model de gestió de l’aigua a la nostra ciutat. 
 
 La Taula després de recollir i valorar molta informació, de fer Xerrades i conferències ha arribat a la 
Conclusió que el millor model de gestió per un bé tant imprescindible com l’aigua de Terrassa és 
municipalitzar el servei.  Els motius han estat per aconseguir una millor transparència en la Gestió, 
millorar la qualitat (especialment el gust, ja que molts ciutadans no beuen), i per què els beneficis que 
treu Mina en el servei es podrien dedicar íntegrament a dos conceptes; un millor manteniment de les 
infraestructures i  més ajudes per les persones que no puguin pagar el servei  per aconseguir que ningú 
a la nostra ciutat se li talli l’aigua per motius econòmics. 
 

      Finalment, s'ha aconseguit un model de la gestió pública del servei d'abastament d'aigua potable als          
ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Des de el dia 10 de desembre, ha entrat en funcionament la  

     empresa “TAIGUA-EPEL” que es farà càrrec de la gestió. 
 
 
   OBSERVATORI DE L'AIGUA DE TERRASSA 
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El 19 de juliol es va aprovar al Ple Municipal, el Reglament de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa 
(OAT), òrgan participatiu de caràcter consultiu, amb la capacitat d’assolir acords sobre el govern i la 
gestió de l'aigua.  
 
OAT vol tenir una representació àmplia de la ciutadania, de les entitats, dels agents socials i 
econòmics, dels grups polítics, del govern de la ciutat i dels sectors consumidors d’aigua. És un 
òrgan obert a la participació de totes les entitats que en vulguin formar part.  
 

L'objectiu de l' OAT serà treballar en els següents principis: 
 

• Principi de participació ciutadana. fer que les línies estratègiques, els plans d'acció, 
l'aprovació de memòries i pressupostos es facin amb participació i consens social 

• Principi de sostenibilitat financera. Garantir la sostenibilitat 
• Principi de transparència. El ciutadà té dret a estar degudament informat sobre la gestió de l'aigua 
• Principi de preu just. El preu de l'aigua està subjecte a variacions i caldrà debatre per arribar a 

conclusions 
• Principi de dret d’accés. S'ha de garantir el mínim vital garantit, 40 litres/persona, a aquelles 

persones sense recursos econòmics 
• Principi del servei públic 
• Principi de sostenibilitat del cicle integral de l'aigua 
• Principi de qualitat de l’aigua 
• Principi de treball en xarxa 
• Principi de fiscalització i auditoria externa 
• Principi de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei 
• Principi de plena recuperació i internalització dels costos 
• Principi de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei 

 
L' OAT assumirà responsabilitats amb el repte de desenvolupar una nova cultura de l'aigua. 
Per tal de dur a terme el treball, s'han creat: 

 
• Taula de formació als centres d'ensenyament de secundària i primària;  
• Taula de recerca adreçada a les Universitats; 
• Taula social, enfocada a recollir diferents visions i aspectes que afecten a la ciutat 

 
Es vol aconseguir la participació de persones amb formació que puguin aportar els seus coneixements 
tècnics per l'elaboració d'estudis i així crear alternatives sòlides per tal d'optimitzar els resultats en 
benefici del ciutadà. 

 
OAT espera comptar amb el suport d' EPEL i OCM. 
 
La Junta de la FAVT considera que el projecte de l' OAT és important i vital per afavorir el bon 
funcionament de la nova gestió pública de l'aigua, pel que dona tot el recolzament que sigui 
necessari a aquest organisme. 

 
 

3.6.2 MOBILITAT, VÍA PÚBLICA I MANTENIMENT URBÀ 

SEGURETAT 
 
CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA 
 

Els objectius d’aquesta Comissió són els de  valorar el nivell de seguretat a la nostra ciutat, mitjançant la 
presentació d’informes per part dels tres cossos de Policia, la Municipal, la Nacional i els Mossos,  en què 
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expliquen  les estadístiques i casos singulars que es produeixen a la nostra ciutat, relatius a accidents, 
faltes i delictes.  
 
 A la darrera reunió que va comptar amb la presència de l'Alcalde, es va presentar l'esborrany del 
Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Seguretat, que s'aprovarà 
segons el procediment reglamentari.  
Els aspectes positius de la nova proposta serà de passar d'una sessió a l'any a quatre sessions 
anuals. Aquest fet farà que les reunions es facin en diferents Centres Cívics, és a dir, quedarà 
descentralitzat. Amb aquest nou Reglament, les reunions seran de caràcter participatiu i es podrà 
treballar la prevenció. La FAVT podrà anomenar dos representants ja siguin de Junta o no. 
 
Dins de l'actual problemàtica, tenim la manca de recursos de policies, sobre tot de proximitat o de 
barri, que és necessària per crear un clima de seguretat al ciutadà.  
 
Cal destacar que s'està preparant un Pla d'evacuació a nivell de ciutat per casos d'emergència (com 
contaminació, vent, etc...) on es vol conscienciar al ciutadà de l'actitud adequada en aquests casos. 

 
 
VIA PUBLICA 
 
COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR 
 

A la darrera reunió de Nomenclàtor, es van acordar els noms pels 17 ponts de la Riera del Palau. Aquests 
tenen el nom del carrer que conflueix fins el pont de la Riera, per exemple, Pont de la Ctra. de Rellinars, 
Pont de la Ctra. d' Olesa, Pont de Can Boada... En el cas del Pont de Can Gonteres, la plaça es dirà Pont 
de Vacarisses. 

 
 
COMISSIÓ DE TERRASSES I BARS 
 

La FAVT està present en aquesta Comissió que en l´ any 2015 s’ha dedicat a acabar d’elaborar i 
consensuar amb els representants del  gremi d’Hostaleria  i tècnics municipals  la nova Ordenança 
Reguladora de les Autoritzacions de Terrasses de Bar i el seu Mobiliari. 
 
La Comissió de Terrasses i Bars ha estat aturada un temps, però aquest any ha tornat a reprendre 
l'activitat. 
 
Actualment hi ha una manca de vigilància en el compliment de les normes establertes i per tant es 
contemplen infraccions en molts locals destinats a terrasses i bars, com posar més taules de les que es 
paguen i posar la terrassa de forma fixa obstaculitzant el pas del vianant. 
 
De la normativa s'ha decidit modificar alguns aspectes: 

 
• Les sancions haurien de ser més rigoroses i estaran supeditades a la reincidència. 
• S'incorporaran mesures d'accessibilitat. 

 
MOBILITAT 
 

La Mobilitat és un tema molt important pels ciutadans perquè afecta a tothom, ja que tots ens 
desplacem.  
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PLA ESPECIFIC DE MOBILITAT DEL VALLES (PEMV) 
 

Amb la presentació del document de la Diagnosis de la mobilitat del Vallès, es va generar un debat sobre 
els eixos d'actuació al territori, s'observà la manca de menció de l'autovia B-40, i es va parlar del 4rt 
cinturó Ferroviari amb itinerari de la Costa a Sabadell. 
 
La reflexió és que no s'estan complint els objectius de l'estudi malgrat el seu elevat cost. 

 
 
TAULA DE MOBILITAT 
 

 La Taula de la Mobilitat, òrgan municipal en què participem ha tingut l’objectiu aquest any de valorar les 
moltes propostes (les nostres incloses) que han presentat entitats i ciutadans a títol individual  per la 
seva consideració i inclusió en el nou Pla de Mobilitat. 
 
 La FAVT va presentar 18 propostes per la seva inclusió en el nou pla de mobilitat,  entre aquestes la 
creació d’un accés segur per a vianants fins a l´Hospital de Terrassa  que justifiquem en la proposta  per 
la situació de l’Hospital, allunyat de la trama urbana, per la falta de servei d’autobusos a la nit i perquè ni 
tan sols el pàrquing de l’Hospital és gratuït en horari nocturn. 
 
 I també volem remarcar el nostre propòsit d´aconseguir que a la nostra ciutat es facin accions per 
garantir l’accessibilitat per tothom, perquè totes les persones tenen dret a desplaçar-se  i moure amb 
seguretat, sigui en espais públics com privats,  i amb  aquests objectius recolzem la gran feina que està 
fent l’entitat Prou Barreres amb qui la FAVT té signat un Conveni de Col·laboració en aquests temes.  
 
Respecte a l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i la Generalitat, dir que han arribat a una acord 
per aplicar a 18 municipis de la zona tarifària 2, una tarifa plana que seria equivalent a ser zona 1. 
Aquesta mesura pot afectar econòmicament als usuaris de Terrassa que vulguin desplaçar-se a un 
d'aquests municipis, amb l'obligació de fer servir una tarifa de 3 zones. 
 
D'altra banda, s'està preparant el nou sistema tarifari TMobilitat que anirà substituint el sistema 
tarifari per zones. Amb la TMobilitat, la tarifa estarà directament relacionada amb la distància 
recorreguda.  

 
EGARA FÒRUM MOBILITAT 
 

 Egara Fòrum Mobilitat és una plataforma ciutadana, en el que participa un representant de la FAVT, que 
té com a objectiu debatre idees i plantejar suggeriments per aconseguir una mobilitat més sostenible a 
la nostra ciutat.   
 
A la reunió d' Egara - Fòrum Mobilitat es va presentar una proposta de BiTer amb la participació de 
taxistes i TMESA per arribar a un acord per la bona convivència a l'espai públic i respecte de les voreres.  
 
S'han fet xerrades a escoles per tal de conscienciar en el respecte de les bicicletes en circulació. 
 
També hi ha un projecte destinat a  persones grans per circular en bicicleta amb el suport de voluntaris. 
 
S'ha proposat a la FAVT que assumeixi l'acord entre Egara-Fórum, Mobilitat, BiTer i TMESA.  
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3.6.3 SANITAT 

CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
Un dels principals objectius ha estat en estudiar la situació de les llistes d'espera que estan patint els 
usuaris. 
 
PDSPT 
 

Des de la Plataforma PDSPT, s'ha demanat recolzament per la 2a Jornada de Lluita Estatal contra la 
Llista d'Espera. La FAVT  preparà un vídeo divulgatiu per a la xarxa social.  
 
Es considera de vital importància la reivindicació en temes de Sanitat, ja que afecten a tots els 
ciutadans/es, pel que s'ha fet difusió per promoure la participació en la Manifestació del 24 de maig 
en la lluita contra la Llista d'Espera. 

  

 
3.6.4 CIUTADANIA I SERVEIS SOCIALS 

MUNICIPAL 
COMISSIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 
       

Aquest any, la nostra Presidenta Dolores Lledò ha estat nomenada Vicepresidenta del Consell 
Municipal de Serveis Socials.  
La postura que hem mantingut en aquests òrgans municipals és que la situació social i econòmica és 
difícil, això fa que moltes persones tenen dificultats de tot tipus per subsistir, dificultats per pagar 
hipoteques o lloguer dels habitatges, per costejar els serveis bàsics, els medicaments i fins hi tot per 
comprar els aliment que necessiten. 
Per això hem dit, reiteradament, que la situació és d’emergència social i que l’Ajuntament hauria de 
prioritzar els recursos econòmics de què disposi per atenuar-la.   
 
Aquest any, les Beques de Menjador atorgades en el curs 17-18  han tingut un increment del 10%, del 
Protocol Onada de Fred que s'ha activat en dies de fred, la posada en funcionament del projecte SIFE i 
finalment el seguiment del Reglament del Consell. 

 
 
TAULA DE CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT 
 

Cal mencionar els punts que han estat objecte d'observació per la seva millora:  
 

• Fira Modernista. Aquest advent, que és una activitat de comerç no ha presentat mesures sobre 
accessibilitat. 

• Els passos de vianants senyalitzats amb pintura. S'indica una incidència per no haver fet els 
rebaixos corresponents. 

• En aquests passos, els vianants circulen en direcció contrària als cotxes, el que fa molt perillosa la 
circulació. 

• Es considera que les accions per la retirada de Pals elèctrics als carrers són insuficients, pel que es 
vol crear una Comissió que ajudi a combatre aquesta problemàtica. 

 
Per sensibilitzar, s'ha publicat un article a Malarrassa per reivindicar que es compleixi la llei sobre 
accessibilitat. 
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CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 
 
Des de la FAVT donem suport a les polítiques municipals per la igualtat de gènere, i contra la 
discriminació per motiu de gènere i  l´homofòbia. 

 
 
PACTE DASIG 
 

Cal destacar l'activitat proposada per LGTB, per apropar la realitat de les persones trans* als barris de 
Terrassa. Aquesta activitat té dos parts, una formativa, per informar sobre els recursos administratius 
que existeixen i valoració de les necessitats i obstacles en que es troben aquests persones. La segona 
part  és per fer debats i parlar de les experiències personals d'aquestes persones i el seu entorn.  
 
PACTE DASIG ha col·laborat perquè les entitats no hagin d'assumir cap cost per fer l'activitat. 
 
Des de la Taula del PACTE DASIG s'ha acordat constituir tres comissions de treball (jornades 
commemoratives, cultura i educació i salut) per millorar el funcionament d’aquest espai.  
 
Aquestes comissions tenen les següents funcions: 
 

Funcions Comissió de jornades commemoratives:  
 

• Coordinar accions dins les diades i poder visibilitzar tot allò que es faci en aquestes. 
• Establir possibles accions col·laboratives entre entitats i serveis.    

 
  Diades: 

 
 19 de Febrer: Dia Internacional contra l’Homofòbia al Futbol 
  31 de Març: Dia per a la Visibilitat Trans* 
  26 d’Abril: Dia de la Visibilitat Lèsbica 
  17 de Maig: Dia Internacional contra la LGTBIfòbia 
 28 de Juny: Dia per l’Alliberament LGTBIQ. 
  23 de setembre: Dia de la Visibilitat Bisexual 
 24 d’Octubre: Dia per la Despatologització Trans 

 
Funcions Comissió d’educació i cultura: 
 

• Organització de la setmana temàtica al voltant del 17M. 
• Coordinar circuits i protocols. 

   
 
COMISSIÓ D'IMPULS I SEGUIMENT DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

Aquest any, s'ha creat la Comissió d'Impuls i seguiment del Reglament de Participació Ciutadana amb 23 
representants inscrits. Hi ha representants dels diferents partits polítics, personal tècnic municipal, 
representants d'entitats com Creu Roja i Associació Folklòrica entre altres, i representants a nivell 
individual. La presidència la portarà un Regidor competent en matèria de participació. 
 
Aquesta Comissió té com a objectiu principal treballar en defensar els drets humans segons la Carta 
Europea Salvaguarda dels Drets Humans.  
 
S'ha posat en  marxa el procés participatiu on es convida a la participació individual de tots els ciutadans 
majors de 16 anys, residents a Terrassa. 
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PROCÉS PARTICIPATIU AL PLA LOCAL D'HABITATGE 
 

Aquest any, s'ha creat el Pla Local d'Habitatge per tal d'estudiar l'actual problemàtica amb    l'habitatge 
com la manca de recursos econòmics, els desnonaments, etc.. 

 
Es comptarà amb la participació de la PAH i el "Colectivo Sin Vivienda", entitats indispensables per 
l'aportació de dades de les situacions en que es troben els afectats. També participaran la Cooperativa 
Vida Sostenible - Cohousing, el Col·lectiu de Treball Social i l'Entitat IaioFlautes. 

 
 
Es crearà una Comissió de Treball per dur a terme les tasques. 
 
 
GRUPS DE TREBALL 
 
ESPAI DRETS. II Parlament Ciutadà 
 

Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials juntament amb el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana 
de Terrassa, han estat desenvolupant activitats per  la Celebració del II Parlament Ciutadà de Terrassa, 
tenint com a tema principal els Drets Humans, la Democràcia i Participació.  
 
S'han creat dues Comissions amb diverses finalitats: 
 

• La primera Comissió vol principalment prendre exemples de la vulneració de drets humans.  
• La segona Comissió es basa principalment en fer una reflexió sobre la Democràcia actual. 

 
El reconeixement de l'Ajuntament d'aquest Parlament, i el seu recolzament, 
ha estat important per dur a terme la resolució de les propostes presentades. 
 
La difusió de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ha permès fer la Xerrada a 
la Biblioteca del Districte II amb el títol: "EL DRET A LA CIUTAT. QUINS DRETS TENS?" 

   
D'altra banda, es van fer Jornades de Treball per la reflexió i treball de la Carta Europea Salvaguarda del 
Drets Humans a la Ciutat. Es van crear 5 taules de treball: 

 
 1. La Carta Europea com a eina de difusió del dret a la ciutat 
 2. Dret a un habitatge digne amb la problemàtica dels desnonaments entre altres 
 3. Dret a la Salut 
 4. Dret a l'Educació on es va tractar la segregació, la coeducació i lleure 
 5. Dret a un treball estable i unes pensions dignes 
 

Des de l'Ajuntament, s'ha treballat en la promoció de les clàusules socials, el conveni SOS racisme i s'ha 
creat una guia per a les empreses que parla dels drets mínims per mantenir la qualitat en el tema de la 
contractació de personal.  
 
Des de el II Parlament Ciutadà, es valorà la millor forma d'estendre el debat a les institucions i la resta de 
la ciutadania. Es va decidir presentar tres declaracions i cinc mocions a l'Ajuntament per posar-les en 
debat al Ple Municipal de forma mensual per tractar-les de forma separada i amb l'acompanyament 
d'una reivindicació ciutadana davant de l'Ajuntament.  
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MOVIMENT PER LES PENSIONS DIGNES 
 

Davant les retallades de les pensions i precàries pujades en els darrers anys, i per tal de fer front a aquesta 
problemàtica, s'ha constituït aquest any, el Moviment per a unes pensions Dignes de Terrassa (MPD).  
 
La coordinadora del MPD de Terrassa està formada per persones de totes les entitats socials, culturals i 
polítiques, sent un moviment transversal on tothom pot formar part. 
 
Aquest moviment ha convocat més de 30 concentracions i 3 manifestacions per reivindicar el dret a les 
pensions dignes. Les reivindicacions es van presentar al Parlament juntament amb totes les signatures 
recollides dels ciutadans. Es poden destacar les següents: Derogació de la reforma laboral, garantir el sistema 
públic de pensions, blindar les pensions en la Constitució, recuperació automàtica del IPC per les pensions, 
pensions mínimes dignes per vídues, subsidi per majors de 52 anys, dret al lloguer social... 
  

Aquest moviment ha estat solidari amb altres moviments (residències públiques, sanitat pública, 
ensenyament de qualitat, contra taxes universitàries, per la renda garantida, desnonaments, lloguers 
socials) participant en les seves xerrades o concentracions i manifestacions.  
 
També, el MPD acompanya a altres entitats en altres poblacions per fer força de forma unitària.  

 
 
RESIDÈNCIES PÚBLIQUES 
 

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 la AVV de Sant Pere i la AVV de la Font de la Espardenyera. 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... 
El 15 de febrer d'aquest any 2018 es va fer una reunió amb la Regidora de la gent gran Eva Candela, a la 
qual li vam explicar la situació de les Residències Públiques a Terrassa, que volíem visitar la Residència 
Pública de Mossèn Homs, ja que estava previst la remodelació d'una planta i no teníem cap notícia  i que 
tramitarà la visita. També li vam demanar dades de Terrassa i de Catalunya sobre places concertades per 
Residència, llista d'espera i temps per aconseguir una plaça pública, comparació amb d'altres ciutats, 
etc...Ens va comentar que havien unes dades a nivell de la comarca del Vallès. 
El 21 de febrer vam fer una reunió amb la Síndica de Greuges de Terrassa i li vam demanar un estudi de la 
situació de les Residències a nivell de Catalunya i que tramitarà una reunió amb el Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
El 17 de març vam participar a les Jornades de reflexió de la Carta europea dels drets dels ciutadans en la 
Moció de Salut. 
El 13 d'abril vam visitar la Residència Pública de Mossèn Homs la comissió, la Regidora Eva Candela, la 
Sindica de Greuges de Terrassa Isabel Marquès i ens va acompanyar el regidor Emiliano Martínez. Vam 
observar que de sis plantes solament estaven ocupades tres. Que de 198 places solament estaven 
ocupades 70. Que havia una llista d'espera de 2 a 3 anys. Que estava previst licitar una planta i no s'havia 
fet. 
Els dies 14 i 15 d'abril varem participar a 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.  
El 21 d'abril vam participar al II Parlament ciutadà de Terrassa, en el qual es va aprovar demanar a 
l’Ajuntament de Terrassa:  

• Dades concretes de com està la situació de les persones dependents a Terrassa.  El govern de la 
ciutat ha de vetllar i controlar aquesta situació.  
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• Que s’elabori un pla d’acció i de futur per a la gent gran. Una política en la qual es tingui  en 
compte la situació en què viu la gent gran i es busquin solucions de futur a curt i mig  termini 
i que contempli altres possibilitats alternatives a les residències, com ara el cohabitatge, 
apartaments tutelats, etc. El govern de la ciutat ha de donar suport  i estar al  davant de les 
reclamacions que la gent gran necessita.  

• Que s'executin les obres de remodelació de la Residència Pública de Mossèn Homs, tal  com es 
va quedar amb la darrera consellera de la Generalitat Dolors Bassa, amb un  partida  de 
250.000€ existent als pressupostos de la Generalitat 2017.  

• La construcció de la Residència Pública a Sant Pere Nord. Residència que té el projecte  acabat 
i el Parlament de Catalunya va instar al govern per a que s’executés, per la gran  necessitat que 
hi ha.  

• Un estudi de la situació de Residències a Catalunya i sobretot de Terrassa.   
• Saber com està la situació de la construcció de la residència per a persones amb  problemes de 

salut mental que també està projectada des de fa temps per a la Comarca.  
• Demanem el projecte i construcció d'una residència pública a Ca n'Anglada als horts de 

l'Avinguda de Barcelona.  
 El 26 d'abril vam fer una reunió amb l'Adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya Judith Macaia. Li vam 
demanar un estudi de les Residències a nivell de Catalunya. Fer una reclamació sobre la licitació de 
Mossèn Homs i demanar informació de la Residència a Sant Pere Nord al Conseller  de Benestar Social. 
Teòricament ens contestarien en tres mesos.  
El 7 de novembre demanda al Síndic de Greuges de Catalunya sobre la Residència Pública a Sant Pere 
Nord acompanyat de 1500 signatures. 
El 15 de novembre Assemblea en Sant Pere Nord amb el tema de Residències Públiques. 
El 29 de novembre Participació en el Ple de novembre de l'Ajuntament. Concentració en el Raval de 
Montserrat. 
 
Els nostres objectius durant l'any 2018 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. 

 
 
CONSELL D'ENTITATS 
 

El Consell d'Entitats ha creat el Grup Dinamitzador amb la col·laboració d'Espai Drets i altres entitats que 
van participar en el II Parlament Ciutadà, per treballar en la defensa dels Drets Humans. L'objectiu 
principal és la modificació del ROM.  
 
Entre les seves actuacions ha estat fer lectura de les Declaracions que es van fer al II Parlament Ciutadà, 
al Ple Municipal i també la presentació de les Mocions aprovades al Ple a través dels Partits Polítics. 
Les mocions presentades han estat sobre Democràcia, Habitatge i Salut. 

 
 
ALTRES ENTITATS AMB LES QUE COL·LABOREM: 
 
PROU BARRERES,  IAIOFLAUTES I ALEI (Associació Local d'Entitats per la Inclusió) 

 

3.6.5 ALTRES ÀREES 

PRESSUPOSTOS I TAXES 
 

Aquest any, les sessions per informar sobre els Pressupostos Municipals s'han fet en dos grups, per una 
banda el grup format pels districtes 4, 5 i 6 i el segon format pels districtes 2 i 3.  
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Una de les millores d'aquest any  és que pots trobar la informació via internet, a la secció de 
transparència de l'Ajuntament.  
 
S'ha comentat a les xerrades, que les Administracions tenen restriccions per part de l'Estat, amb la 
qual cosa, no tenen lliure disposició d'acció.  
S'ha trobat a faltar la manca de participació, ja que els Pressupostos ja venien aprovats. 
 
Del pressupost inicial, ara hi ha una nova partida per temes socials, però el seu ús està condicionat a que 
les activitats siguin d'interès general. 
Sobre les altres partides presentades, cal destacar que : 

 
• la de Mobilitat, es creu que ha estat insuficient.  
• La partida destinada a Accessibilitat, està integrada en el projecte urbanístic, pel que no es pot fer 

una valoració explicita d'aquesta partida.  
• Hi ha retallades en la partida destinada als Centres Cívics, cosa que ha fet que hagin de reduir 

l'horari d'obertura dels dissabtes i diumenges.  
 

Per altra banda, es va fer menció de projectes com "Barris en Marxa" com a reforç en el manteniment 
de la ciutat. 
  
La FAVT ha presentat al·legacions als Pressupostos Municipals. Són les següents: 

 
• Petició d'afegir informe que reculli les sol·licituds i opinions sobre els Pressupostos d'altres 

entitats. 
• Un major esforç d'inversió i millora de la gestió en tots els nivells de l'empresa Eco-Equip. 
• Donar suport a les al·legacions de l' AV de Sant Pere Nord i el Segle XX: 
• Necessitat d'obrir procés participatiu immediat per discutir línies estratègiques dels Pressupostos 

i els criteris d'inversions i prioritats. 
• Sobre empreses municipals: Parc Audiovisual, Funerària, Eco-Equip i Societat Municipal 

d'Habitatge. 
• Urbanització de sis carrers pendents 
• Capítol 1 de Personal 
• Proposta d'inversions 
• Pressupostos destinat a neteja i residus i gestió d' Eco-Equip. 
• Necessitat de reforçar Educació i Serveis Socials. 

  
 

COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA 
 

Al gener d'aquest any, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació del Comissió Ciutadana de 
Transparència amb l'objectiu de realitzar l'avaluació externa de la transparència municipal com de 
la formulació de propostes de millora en aquest àmbit. La FAVT ha presentat un membre com a 
representant, pel que actualment participa en aquesta Comissió.  
 
 

TAULA DEL PARC DE VALLPARADÍS 
 
La Taula del Parc de Vallparadís ha reprès l'activitat, i en la primera reunió es va presentar la idea de 
crear un Consell Consultiu del Parc, i també es remarcà la necessitat de redactar un Pla Director del Parc.  
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    8. COMUNICACIÓ  INTERNA,  AMB  ELS  CIUTADANS  I  AMB  ELS  DIFERENTS  MITJANS 
 

En l’any 2018 hem consolidat el treball en xarxa entre els membres de la Junta a través del correu 
electrònic, el whatsapp, el facebook I el twiter. 
 
Referent al nostre contacte en els diferents mitjans informatius les nostres notícies i comunicats han 
estat presents molt sovint en gran part dels d’àmbit local, inclòs el Canal Terrassa TV. 
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RESUM  D’ACTIVITATS  DE L'ANY 2018 
 
 

ASSISTÈNCIA A CURSOS, TALLERS I JORNADES D'ALTRES ENTITATS 

12/01/2018 Mitja Marató –Centre Cultural- 

25/01/2018 Curs d´Entitats tràmits de l´Ajuntament – Casal Cívic Ca n´Aurell-  

08/02/2018 Biblioteca II  - El Dret a la Ciutat Quins Drets Tens? Espai Drets- Favt  

01/03/2018 III Congrés de Drets Humans Catalans – Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya 

02/03/2018 Tallers Simultanis sobre Justiciabilitat de l´Advocacia  

15/03/2018 Biblioteca 5 Jocs Olímpics  Mes de la Pau “El dret a la Ciutat quins drets tens” 

16/03/2018 Aprenentatge Servei (Aps) –Masia Freixa-  

22/03/2018 Sessió Formativa sobre Convocatòria per projectes, activitats i serveis 2018 

09/05/2018 Taller discurs d´odi a les xarxes -Masia Freixa- 

06/06/2018 Servei d'Emprenedoria i Economia  Social de l´Ajuntament 

19/09/2018 
Roda de Premsa "Relleu Cooperatiu per a comerços i empreses locals en risc de tancament" 
per Ateneu Cooperatiu -Ateneu Terrassenc- 

25/09/2018 Xerrada Col·loqui 56 aniversari Riuada Terrassa 1962  

24/10/2018 Presentació Projecte: El canal ¿Enganchados? - Associació Alba -Plaça Doctor Robert- 

14/11/2018 
Xerrada "Sexualitat i victimització en l'àmbit de la discapacitat: prevenció, detecció i 
acompanyament" -Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat- Biblioteca Central- 

  

CONVOCATORIES I ENTREVISTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

17/01/2018 Entrevista a Ramon Clariana del Diari el Punt Avui –C. Cívic Ca N´Aurell- 

14/03/2018 Radio Submarí  (Espai Drets Terrassa) 

23/06/2018 Entrevista Malarrassa a Dolors Lledó 

26/06/2018 Entrevista Diari Terrassa  a Dolors Lledó i Ramon Clariana 

26/06/2018 Entrevista Diari La Torre a Dolors Lledó 

26/06/2018 Entrevista  al Món a Dolors Lledó 

22/06/2018 Entrevista a Ramon i Joan Vila de Malarrassa 

21/06/2018 Roda de Premsa Prou Barreres –C. Cívic Ca n´Aurell 

26/06/2018 Canal Terrassa  -Consell d´Entitats- 

  

 

ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA FAVT I VISITES AVV

09/01/2018 Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

23/01/2018 Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

13/02/2018 Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

27/02/2018 Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

06/03/2018   Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

20/03/2018 Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

10/04/2018   Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

24/04/2018   Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

15/05/2018 Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

22/05/2018 Reunió Junta FAVT    -C.C. Ca n'Aurell- 

26/05/2018 Assemblea General Ordinària FAVT  -C.C. Ca n'Aurell- 

29/05/2018 AV.  Can Boada del pi projecte Accessibilitat 

05/06/2018 Reunió a la Favt amb Segle XX  i OCM 

12/06/2018 Reunió Junta FAVT   -C.C. Ca n'Aurell- 

26/06/2018 Reunió Junta FAVT -AV. Can Boada- 
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27/06/2018 Reunió Favt amb partits polítics 

04/07/2018 Reunió de les AV components de la Taula de Residus 

17/07/2018 Reunió Junta FAVT   -C.C. Ca n'Aurell- 

12/09/2018 Reunió Junta FAVT   -C.C. Ca n'Aurell- 

25/09/2018 Reunió Junta FAVT   -C.C. Ca n'Aurell- 

09/10/2018 Reunió Consell Gestor FAVT -C.C. Ca n'Aurell- 

16/10/2018 Reunió Junta FAVT amb Taula de l'Aigua -C.C. Ca n'Aurell- 

25/10/2018 Reunió de les AV components de la Taula de Residus 

13/11/2018 Reunió Junta FAVT   -C.C. Ca n'Aurell- 

16/11/2018 Reunió Favt amb partits polítics sobre Moció Salut 

22/11/2018 Reunió de les AV components de la Taula de Residus 

27/11/2018 Reunió Junta FAVT   -C.C. Ca n'Aurell- 

11/12/2018 Reunió Junta FAVT   -C.C. Ca n'Aurell- 

  

ASSEMBLEES, CONSELLS FEDERALS I REUNIONS AMB LA CONFAVC 

02/06/2018 Consell  Federal CONFAVC c. Dr. Aiguader _Barcelona 

29/09/2018 Consell  Federal CONFAVC -Seu CONFAVC- 

30/10/2018 Reunió amb Jordi Giró i Albert Torrents de la CONFAVC -C. C. Ca n'Aurell- 

  

 
 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS i GRUPS DE TREBALL 

Grup de Treball PDSPT 

10/01/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

17/01/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

24/01/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

31/01/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

07/02/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

14/02/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

21/02/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

28/02/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

07/03/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

14/03/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

21/03/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

04/04/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

11/04/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

18/04/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

25/04/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

02/05/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

09/05/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

16/05/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

23/05/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

30/05/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

06/06/2018 Reunió PDSPT- A. V. Cementiri Vell 

13/06/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

20/06/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

27/06/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

04/07/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

11/07/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

18/07/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 
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25/07/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

30/07/2018 Acció en defensa del finançament de medicaments per una ciutadana 

05/09/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

12/09/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

19/09/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

26/09/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

03/10/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

10/10/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

17/10/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

24/10/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

31/10/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

07/11/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

14/11/2018 Reunió PDSPT amb Marea Blanca -Avv. Cementiri Vell 

21/11/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

28/11/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

29/11/2018 Concentració amb Marea Blanca -davant Ajuntament- 

05/12/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

10/12/2018 Concentració "Prou a les Llistes d'Espera" -Plaça Drets Humans- 

12/12/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

19/12/2018 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

  

Alei 

20/03/2018 Assemblea  Alei  -Fundació María Auxiliadora C. Núria- 

18/04/2018 Alei Assemblea Extraordinària  -La Trobada- 

30/10/2018 Alei Assemblea -C/ Martí Diez 

19/12/2018 Alei Assemblea Extraordinària  -C/ Martí Diez 

  

 

Grup de Treball Espai Drets 

11/01/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

18/01/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

24/01/2018 Comissió Ciutadania Seguiment del Procés Participatiu de la Sindicatura de Greuges  

01/02/2018 Reunió Espai Drets amb el Regidor Adrià Sánchez - C. Cívic Ca n´Aurell- 

15/02/2018 Reunió Comissió Parlament Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

22/02/2018 Reunió Espai Drets -C. Cívic Ca n´Aurell- 

23/02/2018 
Parlament Ciutadà de Terrassa Taula Rodona  C. Cívic President Macià  
- Jornada sobre democràcia Empoderament  Ciutadà i Creació de Comunitat- Consell 

d´Entitats 

24/02/2018 Parlament Ciutadà de Terrassa – Taller Debat -C. Cívic President Macià  

01/03/2018 III Congrés de Drets Humans Catalana – Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya- 

02/03/2018 Tallers Simultanis sobre Justiciabilitat de l´Advocacia 

07/03/2018 Reunió Espai Drets Ampliat Parlament Ciutadà  - C. Cívic Ca n´Aurell- 

16/03/2018 
Jornada sobre Aplicació dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa – Casal Cívic President 

Macià- 

17/03/2018 
Jornada sobre Aplicació dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa – Casal Cívic President 

Macià-  

22/03/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

03/04/2018 Comissió de la Democràcia Participació al Parlament –C. Segle XX- 

05/04/2018 Reunió Espai Drets Ampliat Parlament Ciutadà  - C. Cívic Ca n´Aurell- 

07/04/2018 Jornada Anàlisis sobre Discapacitat en la De-construcció Social  -C. Cívic Francesc Macià- 

12/04/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

19/04/201/8 Reunió Casal de la Dona Espai Drets-Roda de Premsa 
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21/04/2018 II Parlament Ciutadà de Terrassa –C.Cívic President Macià- 

23/05/2018 Comissió Dinamització Espai Drets  –C. Segle XX- 

30/05/2018 Comissió Dinamització Espai Drets  –C. Segle XX- 

31/05/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

05/06/2018 Col·legi d´Advocats de Terrassa –Sessió Cinema de Drets Humans de l´Iater 

12/06/2018 Consell d´Entitats Casal Segle XX 

16/06/2018 Consell d´Entitats Casal Segle XX 

21/06/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

19/07/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

13/09/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

04/10/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

19/10/2018 Reunió amb Partits Polítics "Moció Habitatge" - C. Cívic Ca n´Aurell- 

25/10/2018 Concentració: Lectura Moció Habitatge i Subministraments Bàsics - Raval de Montserrat- 

08/11/2018 Comissió Seguiment de la Carta Europea dels Drets Humans -C. Cívic Ca n´Aurell- 

08/11/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

22/11/2018 Trobada Espai Drets amb Servei Drets Humans - C. Cívic Ca n´Aurell- 

22/11/2018 Comissió Seguiment de la Carta Europea dels Drets Humans -C. Cívic Ca n´Aurell- 

13/12/2018 Comissió Seguiment de la Carta Europea dels Drets Humans -C. Cívic Ca n´Aurell- 

20/12/2018 Reunió Espai Drets - C. Cívic Ca n´Aurell- 

  

LGTBI 

28/06/2018 LGTB 5ª Aniversari Acte Institucional – Ajuntament de Terrassa- 

14/12/2018 Trobada Espai Jove LGTBI -Casa Bauman- 

  

Iaioflautes - Marea Pensionistes - Moviment per les Pensions Dignes 

22/01/2018 Convocatòria de concentració per unes Pensions Dignes  –Ajuntament de Terrassa- 

05/03/2018 Vaga Pensionistes –Ajuntament de Terrassa- 

16/04/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

07/05/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

14/05/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

21/05/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

28/05/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

04/06/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

11/06/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

18/06/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

25/06/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

9/07/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

16/07/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

23/07/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

03/09/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

17/09/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

01/10/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

02/10/2018 Moviment Pensions Dignes Xerrada -C. C. Can Jofresa- 

08/10/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

15/10/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

22/10/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

29/10/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

05/11/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

12/11/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

19/11/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

26/11/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 



Memòria FAVT 2018 
 

24 

03/12/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

10/12/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

15/12/2018 Manifestació "Blindem les Pensions" -Ajuntament- 

17/12/2018 Moviment Pensions Dignes Concentració – Ajuntament- 

  

Igualtats Connectades 

26/09/2018 Sessió d' Interseccionalitat Taller 1 -Vapor Universitari- 

03/10/2018 Sessió d' Interseccionalitat Taller 2 -Vapor Universitari- 

17/10/2018 Sessió d' Interseccionalitat Taller 3 -Vapor Universitari- 

07/11/2018 Sessió d' Interseccionalitat Taller 4 -Vapor Universitari- 

28/11/2018 Sessió d' Interseccionalitat Taller 5 -Vapor Universitari- 

  

Accessibilitat - Prou Barreres 

01/03/2018 Comissió d’Accessibilitat i Urbanisme  Millora Accessibilitat FGC– C. Pantà 

14/03/2018 Biblioteca Central Coordinadora amb Discapacitat 

14/05/2018 Consell Municipal Accesibilitat_Aula Polivalent edifici Glòries Grup de Treball  

30/05/2018 Pisos de Can Boada del Pi Accessibilitat al pis 

07/06/2018 Col·lectiu Prou Barreres  reunió amb l´Alcalde i Adrià Sànchez 

08/06/2018 Comissió d’Accessibilitat i Urbanisme  Millora Accessibilitat -C. Pantà- 

10/06/2018 Grup de Treball d´Accessibilitat  al Sistema Sanitari –Edifici Glòries- 

23/10/2018 Comissió d’Accessibilitat i Urbanisme  Millora Accessibilitat FGC– C. Pantà 

  

Grup de Treball XES 

31/01/2018 Reunió Xes – C. Cívic Ca N´ Aurell 

20/03/2018 Reunió Xes – C. Cívic Ca N´ Aurell 

  
 

Comissió Rieres 

15/03/2018 Reunió de Comissió de les Rieres  

06/09/2018 Reunió de Comissió de les Rieres 

13/09/2018 Reunió de Comissió de les Rieres amb l'Alcalde Alfredo Vega 

13/09/2018 Concentració davant de l'Ajuntament 

  

 
 

Residències Públiques 

07/03/2018  Comissió Residències Públiques  -C.Cívic Monserrat Roig- 

04/04/2018 Comissió Residències Públiques  -C.Cívic Monserrat Roig- 

13/06/2018 Comissió Residències Públiques  -C.Cívic Monserrat Roig- 

11/07/2018 Comissió Residències Públiques  -C.Cívic Monserrat Roig- 

19/09/2018 Comissió Residències Públiques  -C.Cívic Monserrat Roig- 

17/10/2018 Comissió Residències Públiques  -C.Cívic Monserrat Roig- 

15/11/2018 Assemblea Comissió Residències Públiques -C.C. President Macià- 

21/11/2018 Comissió Residències Públiques  -C.Cívic Can Parellada- 

  

OCM 

26/07/2018 Reunió amb OCM (Observatori Ciutadà Municipal) 

4/09/2018 Reunió amb OCM i la Comissió de Democràcia del II Parlament Ciutadà -Segle XX- 

19/09/2018 
Reunió amb OCM i la Comissió de Democràcia amb Regidors i Partits Polítics - C. Cívic de Ca 
N'Aurell- 

26/09/2018 Reunió amb Comissió Democràcia  - C. Cívic de Ca N'Aurell- 
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02/10/2018 Propostes sobre el ROM, OCM i Partits Polítics - C. Cívic de Ca N'Aurell- 

  

Consell d'Entitats 

22/09/2018 Reunió amb Consell d'Entitats -C.C. Segle XX- 

18/10/2018 Reunió amb Consell d'Entitats -C.C. President Macià- 

  

Taula Aigua 

20/02/2018 Taula de l´Aigua  -Segle XX - 

20/02/2018 Comissió d´Estudi Gestió de l’Aigua  

25/06/2018 Observatori de l´Aigua –C. Cívic Alcade Morera- 

  

REUNIONS I ASSISTÈNCIES AMB L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 

06/06/2018 Reunió amb Javier García i Eva Magaña i Pere Muntanya a la –Favt- 

21/06/2018 Reunió amb Eva Magaña 

09/07/2018 Reunió amb Lluís Icar 

11/07/2018 Reunió amb Javier García i Eva Magaña 

24/01/2018 Comissió Ciutadania Seguiment del Procés Participatiu de la Sindicatura de Greuges  

24/10/2018 Reunió per Pressupostos i Ordenances Fiscals  

15/11/2018 Reunió amb Marc Armengol sobre "Circuit Radial per a vianants i bicicletes" -C/ Pantà- 

30/11/2018 Reunió amb Eva Candela sobre Habitatge -Ajuntament- 

05/12/2018 Reunió amb Eva Candela sobre Salut -Ajuntament- 

  

PLE MUNICIPAL 

31/05/2018 Ple a l´Ajuntament 

22/03/2018 Ple Municipal 

31/06/2018 Ple Municipal 

28/06/2018 Ple Municipal 

28/06/2018 Ajuntament de Terrassa al Ple i fora al Raval –lectura pública II Parlament Ciutadà- 

18/09/2018 Ple Extraordinari Municipal per Residus 

27/09/2018 Ple Municipal 

25/10/2018 Ple Municipal 

29/11/2018 Ple Municipal 

19/12/2018 Ple Municipal 

  

 

CONSELLS, TAULES I COMISSIONS MUNICIPALS 

Pacte DASIG 

20/03/2018 Taula Pacte Dasig -C. Telers Sala d´actes Vapor Gran- 

19/06/2018 Protocol de Dol- Politiques de Gènere –Foment- 

17/12/2018 Taula Pacte Dasig -Edifici Glòries- 

  

Consell Municipal de la Salut 

20/02/2018 Sessió Grup de Treball Aula Polivalent (Grup de Treball Salut Comunitària) 

21/03/2018 Consell Municipal de Salut - Edifici Glòries- 

04/06/2018 Consell Municipal de Salut - Edifici Glòries- 

07/11/2018 Consell Municipal de Salut - Edifici Glòries- 

  

                                                             Consell Local de Protecció Civil 

20/06/2018 Comissió Local de Protecció Cívil –Sala Presidència Raval de Montserrat- 

  

Consell Seguretat Ciutadana 

17/04/2018 Consell Municipal de Seguretat –Sala Presidencial Ajuntament- 
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19/06/2018 Consell Municipal de Seguretat –Sala Presidencial Ajuntament- 

16/10/2018 Reunió amb ABP Terrassa (Unitat de Seguretat Ciutadana) - Ctra. Matadepera- 

  

Pla Local de Seguretat  

07/03/2018 Pla Local Seguretat –Sala Presidencial Ajuntament- 

04/04/2018 Pla Local Seguretat –Sala Presidencial Ajuntament- 

09/05/2018 Pla Local Seguretat –Sala Presidencial Ajuntament- 

05/09/2018 Pla Local Seguretat –Sala Presidencial Ajuntament- 

07/11/2018 Pla Local Seguretat –Sala Presidencial Ajuntament- 

  

Consell Municipal Medi Ambient 

14/02/2018 Consell Municipal de Medi Ambient  -C. Cívic President Macià- 

07/06/2018 
Sala d´Actes de l´Observatori de l'Aigua a Terrassa, proposta de Reglament –Biblioteca 
Central- 

12/07/2018 Consell Municipal de Medi Ambient –C. Cívic President Macià- 

  

Taula Rieres 

28/02/2018 Taula de les Rieres –C. Cívic Montserrat Roig- 

20/06/2018 Taula de les Rieres –C. Cívic Montserrat Roig- 

08/10/2018 Taula de les Rieres –C. Cívic President Macià- 

12/12/2018 Taula de les Rieres –C. Cívic President Macià- 

  

Taula Residus 

16/01/2018 Taula de Residus C. Cívic - Montserrat Roig- 

06/03/2018 Taula de Residus Consell Municipal Medi Ambient –C. Cívic Alcalde Morera- 

03/04/2018 Taula de Residus Medi Ambient  - C. Cívic Avel·lí Estranger- 

08/05/2018 Taula de Residus Consell Municipal de Medi Ambient –C. Cívic President Macià- 

05/06/2018 Taula de Residus C. Cívic -Avel·lí  Estranger - 

10/07/2018 Taula de Residus Consell Municipal Medi Ambient –C. Cívic Alcalde Morera- 

05/09/2018 Reunió de les AA. VV. de la Taula de Residus -C. Cívic de Ca N'Aurell- 

12/09/2018 Taula de Residus amb l'Alcalde Alfredo Vega -Ajuntament- 

14/09/2018 Reunió de les AA. VV. de la Taula de Residus amb Partits Polítics-C. Cívic de Ca N'Aurell- 

19/09/2018 Taula de Residus - C. Cívic President Macià- 

02/10/2018 Taula de Residus -C. C. Mª Aurèlia Capmany- 

06/11/2018 Taula de Residus - C. Cívic President Macià- 

04/12/2018 Taula de Residus - C. Cívic President Macià- 

  

Consell Municipal de Serveis Socials 

18/04/2018 Consell Municipal de Serveis Socials- Edifici Glòries- 

08/05/2018 Consell Municipal de Serveis Socials- Edifici Glòries- 

26/06/2018 Consell Municipal de Serveis Socials- Edifici Glòries- 

04/10/2018 Consell Municipal de Serveis Socials- Edifici Glòries- 

11/12/2018 Consell Municipal de Serveis Socials- Edifici Glòries- 

  

Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat 

20/03/2018 Taula de Capacitats diverses –Edifici Glòries- 

25/06/2018 Taula de Capacitats diverses –Edifici Glòries- 

16/07/2018 Taula de Capacitats diverses –Edifici Glòries- 

06/11/2018 Taula de Capacitats diverses –Edifici Glòries- 

  

Taula de la Mobilitat 

30/01/2018 Pla específic de Mobilitat  -Museu de la Ciència Tècnica de Catalunya- 
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Consell Municipal d’ Economia Social 

30/01/2018 Consell Municipal d´ Economia Social Solidària Terrassa 

  

Comissió Pla Local d'Habitatge 

19/12/2018 Comissió Pla Local d'Habitatge -Raval de Montserrat- 

  

Comissió Seguiment Terrasses i Bar i el seu mobiliari 

19/09/2018 Reunió  Comissió Seguiment Terrasses i Bar -C/ Pantà- 

  

Comissió Ciutadana de Transparència 

10/07/2018 Comissió Ciutadana de Transparència  - Sala de l´Ajuntament- 

15/11/2018 Comissió Ciutadana de Transparència  - Sala de l´Ajuntament- 

  

Comissió Impuls de Participació Ciutadana 

04/06/2018 Comissió d´Impuls de Seguiment Reglament de Participació Ciutadana– Ajuntament- 

19/06/2018 Comissió d´ Impuls de Seguiment Reglament de Participació Ciutadana –Teatre Principal- 

30/10/2018 Comissió d´ Impuls de Seguiment Reglament de Participació Ciutadana –Teatre Principal- 

  

 

Jornades Municipals 

10/10/2018 Jornades sobre la nova Governança de l'Aigua -Vapor Universitari- 

  

ALTRES ACTES 

25/01/2018 Commemoració Holocausto  –Ajuntament de Terrassa- 

25/01/2018 Manifestació PDST – Mútua de Terrassa- 

07/02/2018 Nit dels Savis  (La Salut llistes d´espera)  - Canal Terrassa 

12/02/2018 Entrega Medalla d´Honor de la Ciutat  -Ajuntament de Terrassa- 

16/02/2018 Presentació del Nou Llibre Terrassa 2017  -Rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa- 

18/02/2018 Accions conjuntes Entitats Rieres Netes –Terrassa Plaça- 

20/02/2018 Casal de la Dona –Parlament Ciutadà- Roda de Premsa 

06/03/2018 Teatre Principal xerrada Cicles de Vida i Publicitat una mirada de gènere 

08/03/2018 Vaga de la Dona  Diferents Actes durant el dia- Vaga Vapor Ventalló- 

13/03/2018 Mi Vida con tres nombres Apolo Giménez  -Cinema Catalunya- 

04/04/2018 Egara Fòrum  -Museu de la Ciència- 

06/04/2018 Ateneu Candela  Xerrada presentació del Sindicat de Llogaters a Terrassa –dret a l´habitatge 

08/05/2018 Egara Fòrum 

10/05/2018 Renda Garantida  -C. Cívic Montserrat Roig- 

24/05/2018 Manifestació PDST –Mútua de Terrassa- 

02/06/2018 Carrera de la Maurina Solidaria 

05/06/2018 Sopar Comunitat Musulmana –Sala de Festes Palacio Valentín- 

25/06/2018 Obertura Projecte Sant Pere Nord –Sala Presidència Ajuntament- 

04/07/2018 Acte de descoberta del retrat l´Arquitecte Lluís Muncunill –Saló de Sessions de l´Ajuntament 

05/07/2018 Sala d´Actes 4ª edificació de la Terrassa Cooperativa –Vapor Gran- 

04/09/2018 
Acte Commemoratiu dels fets històrics del 4 de setembre de 1713 a Terrassa -Església 
Convent de Sant Francesc d'Assís 

11/09/2018 Ofrena Floral Diada 11 de setembre -Plaza Onze de setembre- 

14/09/2018 Inauguració Projecte Érica. Bus autònom - Parc Vallparadís- 

03/10/2018 Audiència Pública amb Javier García -C. C. President Macià- 

25/10/2018 Concentració "Obrin les llistes d'espera" -Davant Cap Rambla- 

28/10/2018 XII Edició Festival Sopes del Món -Torressana- 
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10/11/2018 
Concentració contra la Sentència del Tribunal Suprem a l'impost de les Hipoteques -Davant 
Jutjats- 

29/11/2018 Concentració Lectura Mocions Salut -Davant Ajuntament- 

10/12/2018 Dia dels Drets Humans "Acte Commemoratiu 70è aniversari" -Plaça dels Drets Humans- 

12/12/2018 Presentació Procés Participatiu del Pla Local d'Habitatge -Biblioteca Central- 

13/12/2018 Video Mapping a la Seu d'Egara -Esglésies de Sant Pere- 

  

REUNIONS AMB ENTITATS EXTERNES A TERRASSA 

Conselleria de SALUT 

17/07/2018 Consell de Direcció i del Consell de Salut de la Regió –Edifici Montreig- Parc Sanitari - 

  

CONFAVC 

29/09/2018 Consell Federal CONFAVC -Seu CONFAVC Barcelona- 

  

 


