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Comissió de Residències Públiques 
de Terrassa

Que tenim un greu problema de 
residències a la nostra ciutat és evi-
dent i palès des de fa molt de temps. 
La necessitat de residències públiques 
i la necessitat d’una residència/centre 
de dia per a persones amb discapaci-
tat intel·lectual hauria de ser un tema 
de primer nivell en l’agenda política 
d’uns i altres; reclamem solucions 
i major implicació dels governants 
perquè Terrassa, les terrassenques i 
terrassencs necessitem aquests edifi-
cis i els necessitarem en un futur no 
massa llunyà.

No necessitem excuses i volunta-
risme, sinó fets i realitats. Des de la 
FAVT donem suport al comunicat 
emès per la Comissió de residències 
públiques de Terrassa, com no pot ser 
d’altra manera.

Al vespre del passat 22 de febrer 
d’enguany, la Comissió de Residènci-
es Públiques a Terrassa vàrem assistir 
una reunió convocada pel Sr. Chakir 
El Homrani (Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies del Govern 
de la Generalitat de Catalunya) al 
Casal de la Gent Gran de Sant Pere 
Nord.

Ens va donar explicacions i va dema-
nar disculpes per la negativa de cons-
truir cap residència nova a Terrassa, 
ni tan sols la residència projectada i 
compromesa per la seva conselleria al 
barri de Sant Pere Nord fa més de 10 
anys, fet que ens va molestar profun-
dament pel greuge que suposa cap a 
la nostra ciutat.

També va notificar que la remode-
lació i adaptació de la residència de 
Mossèn Homs tira endavant, i sem-
bla que potser hi haurà una injecció 
de diners superior a la que es va pro-
posar ja fa temps.

Ens va demanar disculpes (?) també 

pel conveni signat amb l’Ajuntament 
de Sabadell (Sorpresa!) de construc-
ció d’una residència a aquella ciutat, 
i que encara s’ha de projectar, amb 
5.200 metres quadrats, 102 places 
d’unitats de convivència, 25 places de 
centre de dia dotada amb 20 profes-
sionals amb un pressupost de cons-
trucció de 8.446.000 €.

Titularitat municipal i construcció 
i gestió públiques, la qual cosa ens 
sembla perfecte, ja que és un avenç 
respecte a la situació anterior i una 
bona notícia per a la comarca.

També diu que ha mantingut con-
tactes amb l’Ajuntament per arribar a 
un conveni com el de Sabadell perquè 

Les residències a Terrassa,  
una lluita de tothom

T
ornem a trobar-nos, any nou 
i velles lluites. El 8 de març 
commemorem la lluita de 

la dona treballadora en defensa de la 
igualtat de drets i salaris envers els ho-
mes. Una data que marcà un abans i un 
després. El 8 de març de 1857, a Nova 
York, un gran nombre de dones obreres 
d’una fàbrica tèxtil es manifestaren als 
carrers demanant millores en les seves 
condicions laborals. La conseqüència 
d’aquells fets van ser 120 dones víctimes 
d’una terrible càrrega policial que va 
acabar amb les seves vides. Moments de 
molta tristesa que van fer néixer el pri-
mer sindicat femení.

Molts moments en la història han 
generat nous reptes i lluites, moments 
d’apoderament reivindicatiu reprimit 
o menystingut en molts casos. Però 
com es sol dir, qui sembra avui, recollirà 
demà.

Dones obrint camí per millorar les 
nostres vides i que gràcies a elles, avui 
en dia seguim en la lluita amb més for-
ça encara. Totes nosaltres continuem 
lliurant una dura batalla per aconseguir 
arribar allà a on se’ns ha negat tradici-
onalment i volem conquerir els drets 
que se’ns han prohibit i crear un entorn 
amb una mirada diferent. El 8 de març 
a Terrassa és nostre, apoderem-nos, de-
mostrem en el dia a dia que Terrassa és 
una ciutat feminista. Et parlo a tu, dona 
activista, parada o treballadora, mare o 
àvia, soltera o compromesa, treballadora 
a casa o a fora, afiliada a una associació 
veïnal, a un partit polític, potser a un 
sindicat, membre del col·lectiu LGTB, 
d’un esplai, del Casal de la dona, de Do-
nes amb empenta… som moltes i cada 
cop som més visibles. Som dones en 
tota la seva amplitud, generant el can-
vi des de nous reptes, lluitem contra la 
violència domèstica que seguim patint, 
contra els feminicidis, els abusos, les dis-
criminacions… Lluitem pel nostre pre-
sent i pel futur de totes elles. Per això us 
dic que ni un pas enrere en la defensa 
dels nostres drets.

En el camí ens trobarem, millorant la 
nostra ciutat i les nostres vides.

Perquè la lluita serà feminista o no 
serà.

Per un 8 de Març feminista 

i de llibertats 

Dolores Lledó

Presidenta de la FAVT

 ▪ Reivindicant la construcció de la residència a Sant Pere Nord l’any 2012. Imatge d’arxiu.

Assemblea ordinària de sòcies de l’AV del barri Segle XX

Redacció

El dissabte dia 26 de febrer es va cele-
brar a la Sala d’Actes del Casal de Barri 
del Segle XX l’assemblea ordinària, a la 
qual estaven convocades totes les per-
sones sòcies. Amb assistència d’unes 
100 persona, l’assemblea va debatre i 
aprovar l’Informe de gestió 2018 i els 
projectes pel 2019, així com l’estat de 
comptes 2018 i la proposta de pres-
supost pel 2019. Altres temes tractats 
foren el projecte d’urbanització Espai 
Públic Segle XX, la urbanització de 
carrers i inversions municipals, a més 
del disseny de la festa major del barri 
d’aquest any. Finalment, es va elegir la 
junta directiva.

L’informe de gestió, la proposta de 
14 accions per l’any 2019, l’Estat de 
comptes i el Pressupost per l’any 2019 
van ser aprovats. La nova Junta apro-
vada amb les diferents responsabilitats 
queda conformada de la següent ma-
nera:

-Xavier Vives, Presidència i gestió 
del Casal  

-Juan Cano, Vicepresidència i repre-
sentant Taula de l’Aigua  
 

-Anna Mª Masachs, Secretaria i 
Educació

-Salvador Pérez, Tresoreria, Rela-
cions Institucionals, Portaveu i Hort 

Urbà
-Joan Vives, Vocal responsable Co-

missió de Festes  
-Ramon Pérez, Vocal responsable de 

Comunicació  
-Lourdes Prat, Vocal responsable de 

socis 
-Josep Novellón, Vocal
-Lluïsa Dominguez, Vocal
-Maite Carretero, Vocal
-Antoni Fàbregas, Vocal
-Rosa Mª Carmona, Vocal
La novetat a més de la participació 

d’algun membre nou, és que Joan Vi-
ves president des de l’any 2007 deixa 

aquest càrrec i el nou president és 
en Xavier Vives.

Es va parlar sobre diferents pro-
blemes del Barri: Projecte d’Ur-
banització de l’espai públic Segle 
XX, sobre la urbanització dels 
carrers pendents i les inversions 
municipals, sobre la manca d’in-
versions municipals, el projecte 
de la Plaça del Gas i de tot l’espai 
Sala i Badrinas, sobre l’Escola 
Pública Sala i Badrinas i la prova 
pilot sobre la recollida de mobles 
i les deficiències en els temes de 
neteja i recollida de residus, així 
com la sortida de la nostra entitat 
i d’altres de la Taula de Residus 
Municipal.

En quant a la Festa Major 2019, 
s’informa que les dates seran el 31 

de maig i 1 i 2 de juny. I en l’apartat 
d’sssumptes varis es van recollir dife-
rents propostes dels assistents.

Festa Major d’Hivern Sant Valentí
Les diferents activitats proposades: 

Ballada de Sardanes, Dinar de Veïns i 
l’actuació teatral, es van realitzar amb 
tota normalitat amb molt bona parti-
cipació i es van acomplir els objectius, 
la relació i convivència entre els veïns i 
veïnes, amb un molt bon dia que per-
metia gaudir de les activitats proposa-
des. 

Aquest mateix dia va finalitzar l’ex-

construeixi l’edifici al municipi, per 
després ser gestionat públicament 
amb el compromís de ser concertat 
per part de la Generalitat.

Segons el Conseller, l’hi surt més 
a compte concertar places que cons-
truir residències, diu que arriba a més 
gent (nosaltres diem que és més car 
i amb molta menys qualitat, per això 
ho volem públic).

Sembla que la proposta del Con-
seller no va ser massa ben rebuda 
pel nostre Ajuntament. Malgrat tot, 
el consistori va signar i dir que fari-
en tot el possible per complir amb 
l’acord de la moció presentada i apro-
vada al ple municipal de finals de no-

vembre passat.
Cal negociar... Es posa da-

munt la taula que les discre-
pàncies entre administracions 
de diferent color polític per-
judiquen clarament a la ciu-
tadania.

Tant El Homrani, com en 
Vega s’ho han de fer mirar.

A la Comissió de Residèn-
cies Públiques de Terrassa el 
que realment ens preocupa 
és que es facin les residències 
públiques, de gestió pública, 
independentment de qui les 
faci, per que són molt neces-
sàries per a la ciutadania.

posició “Conseqüències”, de la 
guerra civil exposada des del 
mes de novembre.


