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C
om a òrgan institucional en-
carregat de vetllar pels drets i 
llibertats de la ciutadania de 

Terrassa en la seva relació amb l’Ajun-
tament i els seus organismes autònoms 
i empreses depenents dins l’àmbit de 
competències, i en la forma que regula 
el seu Reglament amb independèn-
cia i objectivitat absolutes i sense cap 
sotmetiment a mandats imperatius ni 
a instruccions jeràrquiques, el passat 
20 de desembre de 2018, la Síndica 
Municipal de Greuges de Terrassa 
va signar un conveni de col·laboració 
amb la Federació d’Associacions Ve-
ïnals de Terrassa FAVT. Una entitat 
fudada l’any 1988 amb els objectius de 
defensar els drets humans i socials de 
totes les persones, la promoció d’una 
adequada participació ciutadana, el fo-
ment del civime i la cohesió social.

Fruit de la positiva valoració mútua 
i la coincidència dels objectius i finali-
tats pel suport a les persones i la defen-
sa dels seus drets i llibertats a Terrassa, 
així com subscriu la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat, ambdues entitats tenen inte-
rès en col·laborar per aconseguir una 
major i millor consecució dels seus 
objectius, fent-ne el control i avalua-
ció, resolució de dubtes o dificultats 
que puguin sorgir en la interpretació 
o aplicació de qualsevol dels acords a 
través d’una Comissió de Seguiment. 
A instància de la Federació d’Associ-
acions Veïnals de Terrassa, la Síndica 
Municipal de Greuges de Terrassa ac-
tuarà en defensa dels drets i interessos 

legítims de la ciutadania, especialment 
amb el Dret a la Seguretat Vital (con-
tingut en la Declaració Universal dels 
Drets Humans Emergents) i el Dret 
a la Ciutat (contingut a la Carta Eu-
ropea de Salvaguarda dels Drets Hu-
mans a la Ciutat).

Una vegada transcorreguts sis mesos 
des de la seva signatura i havent recor-
regut la meitat del seu període anual 
establert, és hora de fer un balanç 
parcial de les actuacions realitzades 
fins al moment. A continuació podem 
descriure diverses activitats relacio-
nades amb les associacions veïnals de 
Terrassa.

Després de reunir-se diverses ve-
gades amb l’Associació Veïnal de Ca 
n’Anglada, amb data 23 de maig, la 
Síndica Municipal de Greuges de Ter-
rassa va presentar a l’Ajuntament 

La Síndica Municipal 

de Greuges ha atès 

altres col·lectius de 

diversos barris concrets 

de la ciutat de Terrassa, 

com ara la Maurina, 

Vallparadís o Sant 

Pere Nord, realitzant 

diferents assessoraments 

específics o facilitant 

informació.

de Terrassa l’Actuació d’Ofici 
2/2019: Implementació del projecte 
de futur del barri de Ca n’Anglada.

Fruit del conveni de col·laboració 
signat el passat 21 de març amb la 
Cooperativa l’Eina es va realitzar 
una reunió informativa amb els tres 
barris més propers a la seva seu, amb 
la presència de representants de les 
associacions veïnals dels barris de 
Montserrat, Torre-Sana i Vilardell.

Amb l’Associació Veïnal de Can 
Palet de Vista Alegre també s’ha 
realitzat una trobada per debatre 
diferents aspectes a millorar sobre 
l’Ordenança de Residus i una pro-
posta de taxa de poda d’arbrat, en 
relació al transport i la mobilitat 
urbana especialment en la línia 12 
o la seguretat.

Finalment, també cal destacar la 

relació amb l’Associació Veïnal de 
Sant Pere Nord, amb la invitació 
per a la proclamació del Pregó de la 
Festa Major del barri i el compro-
mís de realitzar sessions informati-
ves sobre les funcions de la Síndica i 
la tramitació de greuges.

De forma més particular, la Sín-
dica Municipal de Greuges de Ter-
rassa ha atès altres col·lectius de 
diversos barris concrets de la ciutat 
de Terrassa, com per exemple a la 
Maurina, Vallparadís o Sant Pere 
Nord, realitzant diferents assesso-
raments específics o facilitant infor-
mació.

El passat dissabte 6 d’abril, la 
Síndica Municipal de Greuges de 
Terrassa va assistir com a convi-
dada i va participar en l’obertura i 
la cloenda de l’Assemblea General 
Ordinària Anual de la Federació 
d’Associacions Veïnals de Terras-
sa - FAVT al Casal Cívic de Ca 
n’Aurell (Plaça del Tint, 4), apro-
vant el Pla de Treball per 2019, el 
Pressupost i el Reglament Intern, 
així com tres importants «pronun-
ciaments» sobre «participació ciu-
tadana per decidir els canvis de lí-
nies d’autobusos urbans», demanar 
a tots els partits i el futur govern 
local un compromís ferm per exigir 
la construcció de residències per a 
gent gran, i un «pacte de partits per 
la neteja viària i la recollida i reduc-
ció de residus».

Per a totes les persones que vul-
guin obtenir més informació dels 
procediments i funcions de la Sín-
dica Municipal de Greuges de Ter-
rassa, recomanem que visitin la pà-
gina web www.sindicaterrassa.org, 
i una vegada informades, puguin 
decidir si fan arribar alguna queixa 
a través del formulari que els pre-
senten a la mateixa portada.

 ▪ La Síndica Isabel Marquès i la presidenta de la FAVT Dolores Lledó van signar aquest conveni el desembre de 2018. PV

 >La FAVT i la Síndica de Greuges de Terrassa avaluen els resultats del conveni signat 

En favor dels drets socials a la ciutat 

Fes un pas amb nosaltres!  
Malarrassa nou cicle,  
necessitem arribar a les 200 persones sòcies.

En els darrers anys Malarrassa ha avançat força. Hem creat una eina que es mostra 

pràctica i útil i que és només una petita mostra del potencial que té el projecte. 

A les portes del nostre cinquè aniversari, ara ens cal consolidar tot allò que 

hem aconseguit , ampliant la nostra base de col·laboració i suport per tal de 

mantenir la nostra independència econòmica i organitzativa.

Volem dignificar la feina de l’equip editor del periòdic, a més d’assolir un 

nivell d’intensitat i periodicitat informativa més alt i fort sobre el món cultural, 

social i polític de la nostra ciutat.

Quins són els nostres objectius?

• Assolir una periodicitat quinzenal.

• Ampliar la cobertura informativa.

• Augmentar l’equip redactor fins a cinc persones.

• Consolidar les condicions laborals.

• Millorar el manteniment i la gestió de la nostra web.

Com pots col·laborar?

Abonant al quota mensual de soci/a.

Fent un ingrés ocasional.

Publicitant-te al nostre periòdic.

Compartint amb nosaltres opinions i suggeriments.

Per què Malarrassa?

Som un informatiu local crític i independent, que té com a objectiu esdevenir 

l’instrument i altaveu dels moviments socials de la ciutat i generar opinió i debat.

Portem editades més de 5.500 notícies i reportatges i 56 edicions en paper, i 

des de fa dos anys som una cooperativa de treball associat.

Amb tot, estem lluny de ser el mitjà informatiu que somiem, volem i creiem 

que la ciutat necessita.

www.malarrassa.cat/fes-te-de-malarrassa


