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Redacció

A
quest mes de setembre 
s’han posat en marxa els 
tallers de defensa de drets 

sobre subministraments. Fruit del 
treball de la junta de la FAVT, 
es tracta d’unes sessions, obertes 
i gratuïtes, adreçades a persones 
afectades per pobresa energètica 
i que tenen problemes amb  els 
subministraments bàsics d’aigua, 
llum i gas. Els tallers aniran a 
càrrec de membres de l’Espai per 
la Defensa dels Drets Humans i 
Socials de Terrassa, amb el su-
port de la FAVT, que en forma 
part d’aquest espai. Un esforç 
d’aquests col·lectius per tal de fer 
créixer la conscienciació i que se 
sàpiga com actuar davant de situ-
acions de vulnerabilitat viscudes 
per actuacions de les grans em-
preses subministradores.

Aquests tallers es realitzaran 
cada dimecres, de 10 a 13 h al Ca-
sal Cívic de Ca n’Aurell (Plaça del 
Tint, 4) i els dijous cada quinze 
dies, a les 17 h en el Centre Cívic 
Montserrat Roig (Avda. Barcelo-
na, 180).

«Cal que la gent s’empoderi en 
aquests temes, i conegui el que 
pot aconseguir», va explicar Va-
leria Santiago, que exerceix d’as-
sessora sobre pobresa energètica i 
que forma part d’Espai Drets, en 
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La situació dels barris i  
el Pla de Mobilitat, a 
debat en el consell  
gestor de la FAVT 

Dolores Lledó 

Presidenta FAVT

D
imarts 24 de setembre 
es va celebrar el Consell 
Gestor de la Federació 

d’Associacions de Veïnals de 
Terrassa, òrgan directiu entre 
assemblees i compost per un re-
presentant de cada associació ve-
ïnal federada. En aquesta ocasió, 
vam comptar amb l’assistència de 
14 entitats federades (Segle XX, 
Can Palet de Vista Alegre, Poble 
Nou-Zona Esportiva, Sant Pere 
Nord, Ca n’Aurell, la Cogulla-
da, Les Arenes, Gibraltar-Lluís 
Companys, Ca n’anglada, Tor-
rent de les Carbonelles, Can Bo-
ada del Pi, Font de l’Espardenye-
ra, Xúquer i Can Palet), així com 
de l’AVV Centre i el Casal de la 
Dona. Volem agrair la presencia 
al nostre Consell de Pilar Caste-
lla, presidenta de l’AVV Centre, 
així com felicitar a la presidenta 
de la nova junta de l’entitat. De 
Les Arenes, Sandra Castellano, 
també va ser present a l’acte.

En el Consell Gestor es van 
tractar els temes habituals, com 

ara l’aprovació de l’acta anterior 
del 12 de febrer, i el seguiment 
del pressupost actualitzat a dia 
24. També es va parlar d’altres 
temes com la Confavc, la Llei 
Aragonès o la recent plaga de 
l’escarabat de l’om que han pa-
tit diversos barris de la ciutat. 
També en precs i preguntes, s’ha 
rebut un projecte de cooperació 
per part del Casal de la Dona 
vers les associacions veïnals, que 
es desenvoluparà properament, i 
s’ha acabat aquesta jornada pre-
sentant els tallers de defensa de 
drets sobre subministraments 
que s’han posat recentment en 
marxa.

Però el punt que ha tingut més 
incidència i debat per part dels 
presents ha estat el referent a la 
Taula de Mobilitat. Es va deba-
tre i tractar la postura sobre els 
canvis de mobilitat en els carrers 
del centre de la ciutat, reafir-
mant entre els presents l’opinió 
de què cal un diàleg conjunt 
entre la nostra entitat i les asso-
ciacions de veïns afectades pels 
canvis i l ’Ajuntament. Algunes 
directament afectades, com el 

Segle XX o el Centre, van donar 
el seu punt de vista, en veu de 
Salvador Perez i Pilar Castella, 
respectivament. També Sofia 
Cordero, presidenta de Xúquer, 
va al·ludir als reincidents proble-
mes de mobilitat que pateixen al 
seu barri i que continuen sense 
solució des de fa temps.

L’Associació de Veïns de Ce-
mentiri Vell, una de les afec-
tades pels canvis, no va assistir 
al Consell, però posteriorment 
membres de la junta de la FAVT 
n’hem mantingut una reunió  
plegats per parlar d’aquest i al-
tres temes. En relació amb la 
mobilitat, ens han informat que 

s’està treballant en la qüestió, i 
ens han demanat col·laboració, 
tal i com hem pogut constatar, 
en aquesta reunió celebrada el 
passat dijous 26 de setembre a la 
seva seu social.  D’aquesta reu-
nió, així com dels punts de vista 
expressats per les altres entitats 
federades presents al Consell 
Gestor, traiem la decisió ferma 
de treballar plegats per defen-
sar un Pla de Mobilitat seriós, 
consensuat amb els veritables 
afectats per les modificacions, 
les associacions i veïnes i veïns 
que hi viuen i que poden aportar 
solucions efectives. La participa-
ció i el diàleg és una eina en la 

una primera sessió informativa, 
realitzada el passat 18 de setem-
bre. La intenció dels tallers és pre-
cisament formar i informar: «no 
volem ser una gestoria que arregli 
els problemes, farem acompanya-
ment per part d’un grup de perso-
nes». També es planteja realitzar 

xerrades a instituts. 
D’exemples de vulneració de 

drets que duen a terme les em-
preses subministradores n’hi ha 
molts i diversos, segons s’explicà, 
i que s’espera conèixer al llarg dels 
tallers que comencen. Com ara el 
cas, sembla que habitual, d’una 

dona a la qual Endesa va tallar-li 
la llum, amb l’agreujant que tam-
bé van donar de baixa el seu con-
tracte. «Van dir que no tenien una 
bola de vidre per saber si estava 
en situació de vulnerabilitat», 
com era el cas. Quan la llei diu 
que abans de procedir al tall, s’ha 

de confirmar aquesta qüestió amb 
els Serveis Socials corresponents 
del municipi. 

L’opinió respecte a la qualitat 
que ofereix l’OFIMAPE, el ser-
vei de l’Ajuntament d’atenció a la 
pobresa energètica, és que «de-
pèn de la vocació i l’empatia de 
qui t’atén». Joan Vila, membre 
d’Espai Drets, afirmà que «hem 
de donar suport a la gent perquè 
en tingui informació i reivindiqui 
els seus drets». Igualment, es va 
deixar clar que cal treballar con-
juntament amb l’Ajuntament de 
Terrassa.

La necessitat d’un nivell més 
alt de conscienciació es fa palès 
en aquest àmbit i en d’altres com  
ara en la sanitat pública, on es 
viu una situació similar. En Joan 
Vila assenyalà que «tothom que 
té problemes va a veure a la Sín-
dica, però ella no pot portar tots 
els casos, així que els deriva als 
col·lectius pertinents: Plataforma 
en Defensa de la Sanitat, Espai 
Drets, la PAH, el Colectivo Sin 
Vivienda, el Sindicat de Lloga-
ters, etc.».

Una altra qüestió plantejada és 
l’afectació emocional que supo-
sen totes aquestes situacions a les 
persones. «Viure situacions de 
vulnerabilitat et destrueix emo-
cionalment», expressava una altra 
assistent a la trobada.

què s’ha de creure, el món veïnal 
creu fermament que s’ha d’estar 
en l ’inici i el disseny dels plans 
de millora de la ciutat. Terras-
sa necessita plans ajustats en 
temps, moments i recursos a la 
realitat de la nostra ciutat. El 
futur ha de passar per la millo-
ra de la mobilitat, sí, però en-
cabint-hi l ’accessibilitat i l ’accés 
dels serveis d’emergència, reite-
rem, des dels processos partici-
patius reals, amb planificació i 
sobre tot informació; esperem 
que aquesta situació es redreci i 
Terrassa i els seus habitants va-
gin de la mà, com sempre s’hau-
ria de fer.

 ▪ Reunió del Consell Gestor de la FAVT.


