Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada a la seu, Plaça del Tint, 4
(Casal Cívic Ca N'Aurell), el 08 d’Octubre del 2019 comença la reunió a les 18:15 hores en
primera convocatòria.

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Càrrec

Nom

Presidenta
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Comunicació
Vocal Relacions
AA. VV.
Vocal
Vocal

Associació de veïns i veïnes

Assisteix

Excusat

Dolors Lledó
Joan Vila Roura
Josep Ant. Sanchez
Miguel Hidalgo

A P Torrent Les Carbonelles
Can Boada del Pi
Sant Pere Nord
Can Palet

Si
Si
Si
Si

Ramón Clariana

Poble Nou - Zona Esportiva

Si

Alfonso Echávez

Ca n'Anglada

No

Si

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
José Luís Charles

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera

Si
No
Si

Si

Delegació
de vot

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de Reunió de Junta ordinària del dia 10/09/2019 i
vistiplau de l’acta resum
Es demana una petita esmena i l’acta queda aprovada sense més. Es dona el
vistiplau a l’acta resum.

2. Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés – Consell Federal CONFAVC
Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés
Es comenta que a la tercera Jornada de la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallés, es va
tractar el següent:



Aeroport de Sabadell. Es comenta que hi ha afectacions en termes de seguretat i
soroll, pel que es vol valorar donar un altre ús a l’espai de l’Aeroport.
Amiant. Hi ha varis municipis propers a una fàbrica d’uralita. Es vol conscienciar amb
campanyes informatives per reivindicar a les administracions que facin el possible
per solucionar-ho. D’altra banda, el municipi de Badia del Vallés està fent una feina
important fent que es retiri l’amiant de la ciutat.

També es va treballar en grups els següents temes:


Sanitat. Segons dades de la CONFAVC, Mútua de Terrassa és el pitjor Centre
Sanitari a nivell de Catalunya.
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Mobilitat. Hi ha preocupació pel servei de comunicacions (transport públic) per a
les petites poblacions.
Gent Gran. Es va exposar la problemàtica de la manca de Residències
Públiques ja que tota la Comarca té un gran dèficit.

Es va mencionar el problema de violència a la gent gran.
Finalment, la Coordinadora va presentar una Proposta de Codi Ètic del Moviment Veïnal
per donar una orientació en la forma d’actuar.
A la propera reunió de Junta, es valorarà aquest proposta, per donar-li aprovació.
Des de la Junta, es proposa incloure el tema de Residències i Rieres en la Jornada de
Reconeixements Veïnals de l’any vinent.
El Barri de Can Palet II va demanar la retirada de l’amiant, ja que tenen molts habitatges
utilitzant aquest material. L’Ajuntament va dir que no podia suportar aquesta despesa.
Cal que la Generalitat doni directrius per saber on abocar les restes d’amiant un cop
tretes dels habitatges.
Es concreta demanar per instància, informació a l’Ajuntament per conèixer la
situació de l’amiant a la ciutat.

Consell Federal CONFAVC
Es va tractar el tema de l’acord de la CONFAVC amb AGBAR. Es recordà que aquest acord es
va prendre en un Consell Federal per motius econòmics (es considera la despesa de personal
especialitzat que ha de mantenir).
D’altra banda, es va valorar l’estudi sobre l’amiant que es va fer a Montcada i Reixac i
Badia del Vallés.
S’informa que hi ha alguns Ajuntaments que participen en Comissions Informatives amb
la ciutadania, on tenen l’oportunitat de fer un seguiment de les preocupacions del ciutadà, sense
haver la necessitat de que vagin al Ple per exposar-ho.

3. Valoració reunió Consell Gestor, del 24 de setembre
La Presidenta fa una valoració molt positiva de la darrera reunió del Consell Gestor.
Es parla de la necessitat de sostenibilitat de la Federació. Es debat que no és adient demanar
suport a empreses privades, sinó que l’Ajuntament hauria d’assolir tota la despesa, tenint en compte
la tasca que s’està fent en col·laboració amb Espai Drets i amb la Síndica de Greuges, sense obviar
els tallers que ja han començat sobre la Pobresa Energètica que s’entenen com essencials per
donar suport a la vulneració dels drets socials que s’està patint a la ciutat.
D’altra banda, sobre la participació de les entitats veïnals a la reunió, s’ha millorat degut a la
nova dinàmica de la FAVT per establir reunions amb les diferents AA.VV. S’ha de seguir treballant
en aquesta línia.
Es va fer un article a Malarrassa sobre la reunió del Consell Gestor.
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4. Preparació Reunió sobre Mobilitat amb la Regidora Melgares (9 d’octubre,
10h)
Per la reunió prevista el 9 d’octubre, amb la Regidora Melgares, es decideixen els assistents
i es preparen els temes a tractar:
-Desigualtat en el repartiment de la revista “La revolució Verda” de l’Ajuntament, en els
diferents barris.
-Necessitat de la constitució de la Taula de Mobilitat.
-Les afectacions en Mobilitat als barris de Segle XX, Xúquer i Cementiri Vell i Centre.
Altres consideracions:
-Els canvis fets en mobilitat tenen l’efecte contrari en l’àmbit de la contaminació, perquè els
cotxes han de fer més voltes per arribar a destí.
-Cal que s’inverteixi més i evitar les solucions amb pintades que acaben sent solucions que
donen inseguretat.
-Invertir més en plataformes úniques que facin possible l’accessibilitat.
-Donar prioritat a la modificació de voreres estretes, en comptes de les orelles de les
cantonades que estan creant.
-Garantir la mobilitat reduïda.
Membres de l’A.V. de Cementiri Vell i Centre assistiran a la reunió com els principals barris afectats.

5. Informació Reunió Consell d’Entitats
A la darrera reunió del Consell d’Entitats, es va debatre sobre les interaccions entre Espai
Drets, Comissió Ciutadana i Consell d’Entitats.
Es fan les següents propostes:
- Oferir l’admissió a noves entitats a la Comissió de Seguiment de la Carta Europea.
- Que el Consell d’Entitats tingui un representant formal a la Comissió de Seguiment.
- Que Espai Drets sigui Espai Drets per la Defensa del Consell d’Entitats. S’haurà d’aprovar
a Espai Drets.
-Es tracta com seguir amb el desenvolupament de les mocions que es van presentar al Ple.
Per tal de treballar en aquest tema, es decideix reactivar la Comissió de Democràcia del
Consell d’Entitats.
S’informa que el grup Dinamitzador demana relleu de personal.
Seria interessant que la Comissió de les Rieres estigués al Consell d’Entitats.

6. Projecte Síndica amb Vedruna i FAVT
S’informa que la Síndica de Greuges ha proposat fer un projecte conjunt amb Alumnes de
l’Escola Vedruna, la FAVT i ella mateixa.
Es concreta demanar una cita amb la Síndica per tractar el tema.
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7. Valoració del nou Expositor de la FAVT
Es presenta la proposta de disseny del nou expositor de la FAVT i s’aprova.

8. Precs i Preguntes
MPD vol coordinar-se amb la PDSPT i el Grup de Residències Públiques i tenen prevista
una reunió on es pretén unir esforços.
Terrassenc de l’Any
L’A.V. de Cementiri Vell informa que presenta a Francesc Falguera com a Terrassenc de l’Any i
demana recolzament a la FAVT.
Comissió Residències Públiques
La Comissió va fer uns díptics per repartir en diferents actes. El cost es vol compartir amb
diferents entitats i es demana a la FAVT la seva col·laboració.
Es concreta que la FAVT vol col·laborar en el pagament del díptic juntament amb altres
entitats.
Rieres
Es comenta que la Regidoria que porta aquest tema no compta amb pressupost ni amb oficina
técnica per desenvolupar les accions per la millora de les rieres.
Projecte Futur Ca n’Anglada 2030
Per tal d’informar sobre l’evolució del procés del projecte, a la propera reunió es tractarà aquest
tema.
Reunió amb Josep Forn
De moment no es reservarà dia per reunir-se amb el Regidor Josep Forn.
Secretària
S’informa que la Secretària que actualment està en excedència ha demanat una ampliació
d’aquesta fins al 25 de gener de 2020.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.25 hores del dia 08/10/2019
i es redacta l'acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
Dolors Lledó Alcalà
Presidenta

Josep Antoni Sanchez de Haro
Secretari
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