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FAVT i Sindicatura de Greuges signen un conveni
de col·laboració en defensa dels drets a la ciutat
Pep Valenzuela

Alguns dels drets
recollits a la
Carta Europea

L

a Sindicatura de Greuges de
Terrassa i la Federació d’Associacions Veïnals (FAVT)
van signar, el passat dia 20 de desembre, un conveni de col·laboració
amb l’objectiu principal d’impulsar
la “defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans i ciutadanes,
quan es consideri que l’actuació de
l’organització municipal pot afectar
els drets que han de garantir la vida
diària de totes les persones. Aquests
drets són: el Dret a la Seguretat Vital,
contingut en la Declaració Universal
dels DDHH Emergents, aprovada
l’any 2009, i el Dret a la ciutat, contingut en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat de l’any 2000”, que va signar
l’Ajuntament de Terrassa. Ho faran
tot arribant al conjunt de districtes
i barris amb una oficina itinerant de
la Síndica i realitzant altres activitats
d’informació, formació i difusió de les
citades cartes i acords internacionals.
“Per la FAVT”, declarà la seva presidenta Dolores Lledó, “estava molt clar
que dues institucions com la SindicaL’acord preveu que es puguin
«fer visites i instal·lar
periòdicament l’oficina de la
Sindicatura de Greuges en el
conjunt dels barris,

tura de Terrassa i la Federació d’Associacions Veïnals havíem d’anar de la
mà en defensa dels drets a la nostra
ciutat”. Així, “va sorgir la decisió comú
de signar aquest conveni de col·laboració, i esperem i desitgem que ben
aviat posem en marxa els mecanismes per apropar la feina de la nostra
Síndica als barris. Des de la Federació
ens felicitem per aquesta signatura i la

▪ Isabel Marquès, a l’esquerra, Síndica de Greuges, i Dolores Lledó, a la dreta, presidenta de la FAVT, signant el conveni.

recolzarem en tot allò que necessiti”,
emfatitza en declaracions al periòdic.
Per part seva, la síndica Isabel Marquès afirma que aquest conveni “és
molt important, perquè treballant
amb la FAVT podré saber molt millor quines són les queixes de la ciutadania, les mancances i les vulneracions de drets que puguin denunciar”.
Isabel Marquès parla des de l’experiència com a advocada, però també com a defensora de la ciutadania,
perquè exerceix ara un segon mandat
de Síndica, des del 15 de febrer de
2018, elegida pel Ple municipal del
25 de gener del mateix any després
d’un procés de participació popular
en el qual aconseguí una gran majoria

de suports. Durant el passat mandat
ja va signar un primer conveni de collaboració amb l’entitat Prou Barreres,
per defensar les persones amb discapacitats, explica.
D’altra banda, el conjunt de síndiques i síndics de Catalunya tenen un
altre conveni de col·laboració amb el
Consell d’il·lustres col·legis d’advocats del país, mitjançant el qual reben
suport jurídic.
Declara la Síndica que per ella era
important aquest acord amb la federació veïnal donada la seva “representativitat i capacitat de mobilització”.
L’acord preveu que es puguin “fer
visites i instal·lar periòdicament l’oficina de la Sindicatura de Greuges en

el conjunt dels barris, sense que sigui
necessari que el veïnatge es desplaci a
la seu oficial en la Masia Freixa”, comenta.
D’aquesta manera, aquest conveni
permetrà superar algunes de les mancances derivades de la limitació de recursos amb que compta la Sindicatura, que “són pocs i no permeten fer tot
allò que caldria”, explica Isabel Marquès. Tot i que la dotació pressupostària ha crescut en relació a l’anterior
mandat, ella mateixa i el seu equip
treballen aplicant dosis de voluntarisme per poder arribar més lluny. Per
això valora molt aquest conveni. que
permetrà arribar a tots els barris de
la ciutat i a la gent que viu més lluny.

• Dret a la ciutat: “espai collectiu que pertany a tots els
seus habitants que tenen
dret a trobar-hi les condicions per la seva realització
política, social i ecològica”. A
partir del principi d’igualtat
de drets i de no-discriminació de “totes les persones
que viuen a les ciutats signatàries, independentment
de la seva nacionalitat”.
• Dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa:
protecció dels col·lectius i
ciutadans més vulnerables,
amb mesures específiques.
• Dret a la participació política plena, també per a
les persones nouvingudes
“després d’un període de
dos anys de residència a la
ciutat”.
• Dret d’associació, de reunió
i de manifestació.
• Protecció de la vida privada
i familiar, “en la seva diversitat i formes actuals”.
• Dret a la informació sobre
tot el que pertoca a la vida
social, econòmica, cultural i
administrativa.
• Drets als serveis públics de
protecció social, a l’educació, al treball, a la cultura,
a l’habitatge, a la salut, al
medi ambient, a un urbanisme harmoniós i sostenible i a la circulació i la tranquil·litat a la ciutat.
• Dret al lleure i temps lliure.

Federació d’Associacions Veïnals 2019, consolidació i nous projectes
Dolores Lledó
Presidenta de la FAVT

H

em deixat enrere el 2018,
un any de canvis en la manera de veure i viure la nostra Federació d’Associacions Veïnals
a Terrassa. Des d’aquí no puc deixar
d’agraïr la feina feta al llarg de tants
anys i des del dia en què es va fundar, fruit de les necessitats d’algunes
associacions veïnals de créixer i ferse més fortes i més representatives
davant les administracions locals.
Venim del passat i mai hem d’oblidar-ho perquè la memòria és un bé
preuat que sempre hem de tenir
present.
El 2018 hem viscut moments històrics, canvis estructurals i personals
que han afectat tant a la presidència
de l’entitat (per primera vegada una
dona ocupa aquest lloc) com l’estructura i el funcionament dels òrgans de gestió (creació del Consell
Gestor i adequació del nombre de
membres de la junta, actualització
d’estatuts i règim d’ordre intern).
També ha estat l’any de la consolidació de la presència de la Federació a les xarxes socials com a mitjà
de transparència i apropament a la
ciutadania, amb una potent i millorada pàgina web. A més a més, dins

del projecte d’informació, hem publicat mensualment articles al diari
Malarrassa, amb notícies relacionades amb la nostra participació en els
diferents moviments socials, taules
municipals i altres plataformes ciutadanes.

Continuarem recolzant
el gran treball que
desenvolupen amb
regularitat els nostres
representants en taules
com la de les rieres, en la
Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública o la
taula de residus
I també ens hem obert a altres
sectors socials o entitats que intervenen en objectius d’interès general,
sempre que comparteixin valors i
idees que concordin amb els de la
Federació (per exemple, el Casal de
la Dona i el col·lectiu LGTB Terrassa).
Hem participat també en l’enfortiment de la Federació en l’Espai
per la Defensa dels Drets Humans i

Socials de Terrassa, treballant en les
mocions presentades pel II Parlament Ciutadà. Com a conseqüència
natural d’aquesta defensa de drets,
els membres de la Junta vam estar
d’acord en la necessitat de signar
un conveni amb l’actual Síndica de
Greuges, per tal de facilitar l’atenció
a la ciutadania i per fer-li arribar un
millor coneixement de la problemàtica social, amb un apropament als
barris i les seves problemàtiques.
Aquestes són algunes de les noves
línies portades a terme fins ara. El
2019 continuarem recolzant la gran
feina que desenvolupen amb regularitat els nostres representants en
taules com la de les rieres, a la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública o la taula de residus, entre
moltes altres també importants;
continuarem donant suport a totes
les propostes sobre accessibilitat
que plantegi Prou Barreres, amb qui
tenim signat un conveni de col·laboració i desenvoluparem el nou conveni amb la Sindicatura de Greuges,
dotant-la dels mecanismes necessaris per potenciar i fer efectius els
objectius que ens hem marcat.; actualitzarem la nostra imatge corporativa, adaptant-la a la realitat d’avui
dia, com ja s’ha fet legalment amb el
canvi de denominació de “Federació

d’Associacions de Veïns” a “Federació d’Associacions Veïnals”.
Aquest és un petit tast del a feina
feta i per fer, perquè una ciutat com
Terrassa necessita un moviment veïnal fort i reivindicatiu, per arribar
allà a on no arriba l’Administració.
Per acabar, vull agrair la feina de

tota la junta, dedicant el seu temps i
esforç de forma altruista en pro dels
nostres barris, així com de totes les
associacions veïnals federades que
ens han fet confiança.
Com a presidenta de la FAVT, us
desitjo a totes i tots feliç any nou,
salut i lluita veïnal.

