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>Pels drets socials i humans, tot el suport a la inclusió social

Entitats d’inclusió social i defensa dels drets,
de la mà en favor de les millores necessàries
Redacció

Quan ens movem dins d’àmbits
concrets donem per suposats certs coneixements que, per a qui no els té per
mà, sonen desconeguts. Expliquem
breument què és ALEI i quines són
les seves línies d’actuació:
ALEI (Associació Local d’Entitats
per la Inclusió, de la qual la FAVT en
forma part), és una associació formada
per una xarxa de 27 entitats socials de
Terrassa, amb diverses línies d’actuació
sectorial, però totes treballant per la
inclusió social i laboral de les persones
en risc d’exclusió.
Els 4 àmbits d’actuació i les entitats
que hi treballen són:
• Capacitats diverses, amb Prou
Barreres, FUPAR, l’Heura, UNIDA,
PRODIS, SMC i la Coordinadora
Capaç.
• Addiccions i VIH, amb Alba,
Actua Vallès, ADE i Grup Altra.
• Pobresa i exclusió social, amb
Caritas, Casal de la Dona, ACAU,
Fundació Maria Auxiliadora, Eco-Inserció, l’Eina cooperativa, Fundació
Busquets, Fundació Sant Llàtzer, Insol, ASS i ProHabitatge.
• Associacionisme i cultura, amb
la nostra entitat, la FAVT (Federació
d’Associacions Veïnals de Terrassa),
AV La Maurina, AV Ca n’Aurell, Minyons de Terrassa i l’Ateneu Candela.
El passat dia 21 de maig, es va fer una
nova (segona) concentració davant la
Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat, en la qual
van participar membres de les entitats

Reflexió sobre Terrassa feminista i diversa,
la política i les fòbies
Dolors Lledó ( Presidenta FAVT)

▪ El restaurant la Trobada, ara tancat, va ser un projecte d’ALEI

terrassenques d’inclusió social FUPAR i PRODIS. Les entitats d’Economia Social dedicades a la inserció
laboral i l’atenció a persones amb
discapacitat amb especials dificultats
reclamen solucions a la congelació i
insuficient finançament públic, el que
posa en risc 10.000 llocs de treball i
poder seguir atenent 40.000 persones.
Des de la FAVT, com a entitat que
defensa la igualtat de drets per a totes

les persones, es vol donar visibilitat a
aquestes justes reivindicacions socials,
de PRODIS i FUPAR, entitats companyes de lluites dins ALEI, tot i que
treballen en diferents línies, coincidint
però en la Defensa dels Drets Humans i Socials de totes les persones, i
així ho demostra la Federació, que forma part també de l’Espai Drets (Espai
per la defensa dels drets humans i socials de Terrassa).

PDSPT: en defensa de la sanitat pública

▪ Acte de protesta de la PDSP davant la Mútua de Terrassa. Foto arxiu
Redacció
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l passat 13 de maig, la PDSPT
(Plataforma en Defensa de la
Sanitat Pública de Terrassa), va
convocar una roda de premsa davant
l’hospital de Mútua Terrassa per tornar a denunciar la situació d’emergència en què es troben els serveis d’atenció
sanitària a la nostra ciutat.
La FAVT recolza incondicionalment
el treball portat a terme per la Plataforma i per aquest motiu vol compartir les
dades que consten en el comunicat que
es va llegir en aquesta roda de premsa,
així com les exigències que es van exposar des de la Plataforma.
Llistes d’espera per a proves diagnòs-

tiques:
• Mútua de Terrassa: ecocardiografia, 222 dies; mamografia, 159 dies;
colonoscòpia, 183 dies; ressonància
magnètica (RM), 193 dies; TAC, 91
dies.
• Consorci Sanitari de Terrassa
(CST): ecocardiografia, 198 dies; mamografia, 76 dies; colonoscòpia, 86
dies; ressonància magnètica (RM), 63
dies; TAC, 49 dies.
Llistes d’espera per a visites a l’especialista:
• Mútua: cirurgia general, 261 dies;
oftalmologia, 249 dies; urologia, 158
dies.
• CST: cirurgia general, 43 dies; oftalmologia, 82 dies; urologia, 502 dies.

Reivindicacions de la Plataforma:
• Visites al metge de capçalera en
48 hores.
• Derivació als especialistes sense
traves i en terminis raonables.
• Creació d’un CUAP (centre
d’atenció a la fibromiàlgia, SSC (síndrome de sensibilització central) i
dolors crònics.
• Reducció urgent de llistes d’espera com a mínim en l’àmbit de Catalunya.
• Reforçar les plantilles sanitàries i
posar fi a la precarietat laboral.
• Revertir les retallades, prioritàriament: salut mental, rehabilitació
i plantes d’hospitalització tancades.
• Control de la gestió de Mútua.
Des del primer moment, queda clar
que el compromís de la ciutadania ha de
ser constant en el temps, ja que no és cap
exageració dir que el deteriorament del
sistema sanitari públic i la privatització
dels serveis amenacen la seva supervivència. El treball i la pressió per part de
la PDSP, que forma part de la Marea
Blanca de Catalunya, així com les mobilitzacions en general, són les eines més
adequades per lluitar en defensa d’uns
drets que s’estan vulnerant descaradament i de forma sistemàtica en tot el país
i, especialment, en Terrassa.
Amb la salut de les persones no es pot
jugar ni mercadejar, parlem de la qualitat de vida i de la mateixa vida. Cal, però,
una major implicació de la ciutadania, si
es deixa passar el dia d’avui, potser demà
quan ho necessitem ja no hi serem a
temps!

Fa uns dies, llegint uns comentaris a les xarxes socials, vaig pensar que hi ha
coses que semblen no canviar, tot i que estem vivint al segle de més obertura
en termes de diversitat sexual. Sí però...
Aquesta és la frase, “sí però”. Parlar de la vida privada de les persones per
treure algun tipus de rèdit o benefici polític o per atacar-la simplement per
la seva condició sexual, és d’una baixesa que només fa que retratar qui ho fa.
Perquè qui fa això no em mereix gens de respecte; sense valors, amb mi que
no hi comptin. Des de moltes entitats locals i plataformes lluitem, a Terrassa,
per una ciutat feminista, lliure de masclismes, agressions i fòbies; defensem
drets i donem veu a totes aquelles situacions que la vulneren i que en cap cas
són defensables.
M’agraden les frases reflexives, aquí va una de ben bona: “Soy dueña de mis
silencios, esclava de mis palabras”. Més d’una i d’un s’ho podien aplicar. Acabades les campanyes electorals, el balanç és el que han dit les urnes, però el camí
per arribar a aquestes, en molts casos, ha sigut lleig i denigrant. Torno a dir,
com ja vaig fer dies enrere, la política ho devora tot i sincerament, no tot s’hi
val per uns quants vots (o si??).
Comparteixo les paraules que he llegit, publicades en nom de LGTB Terrassa, al cent per cent. Amb elles em trobaran sempre, defensant els drets i la
dignitat. Quan comencem a entendre que els valors són més importants que
altres coses, farem via. Mentrestant, continuarem denunciant aquestes situacions des de l’activisme, perquè la vida íntima és això, íntima:
“Ens hagués agradat tenir una campanya lliure de LGTBIfòbia, lamentablement sembla que haurem d’esperar a la propera. Desqualificar els rivals polítics per la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere és LTBIfòbia. Desitgem que les crítiques polítiques algun dia es basin en motius polítics
i no en desqualificacions masclistes i LGTBIfòbiques”. (LGTB Terrassa)

