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), 19 de Novembre del 2019 comença la reunió a les 19:10 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

No

Si

Alfonso Echávez

Ca n'Anglada

No

No

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
José Luís Charles

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera

Si
Si
Si

Delegació
de vot

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de Reunió de Junta ordinària del dia 05/11/2019 i
vistiplau de l’acta resum
L’acta queda aprovada sense més i es dona el vistiplau a l’acta resum.

2. Aprovació de la proposta de l’hora d’inici de reunió de Junta, per les 19h
S’aprova que a d’ara en endavant, les reunions de Junta tornaran a començar a les
19 h. de la tarda.

3. Jornada de Reconeixements Veïnals (CONFAVC)
La CONFAVC va obrir la 3a edició dels (Re)coneixements Veïnals, que es va celebrar el
passat 14 de novembre.
En aquesta jornada s’ha donat visibilitat als projectes i lluites veïnals que han aportat un salt
qualitatiu de vida en alguns barris de Catalunya.
En la presentació de les Lluites Veïnals, algunes de les que es van exposar van ser sobre
l’amiant i les Residències Públiques a Sabadell.
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Com a convidats es va comptar amb la "Plataforma Salvem el Cabanyal de València" per
explicar la seva història de participació i d'èxit.
En la vessant dels Projectes, l’A.V. de Sant Pere Nord de Terrassa, va presentar Els Murals
artístics de la Plaça Cipriano García. El projecte el va presentar Jordi Àvalos on va explicar que es va
utilitzar un espai deteriorat per convertir-lo en una zona artística.
D’altra banda, la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) va informar de la
celebració del seu 50è aniversari, per tal de “reivindicar el paper del moviment veïnal”, així com per
donar a conèixer “una part important de la història de Sabadell”.
S’ha valorat de forma molt positiva aquesta Jornada que es celebra cada dos anys i es pensa
que la tasca del moviments veïnals és prou important i mereix la seva exposició i consideració en
aquests tipus d’actes.
Es proposa que la FAVT podria preparar una exposició per la propera Jornada com per
exemple la lluita per la municipalització de l’aigua o el Projecte del Parc de la República, o els murals
fets per artistes reconeguts.

4. Informació Reunió Rieres. Afectacions per enfonsament
S’informa que hi ha prevista una reunió amb la Regidora Jennifer Ramírez junt amb l’Alcalde
pel proper dilluns 25 de novembre, per visitar les actuacions de neteja a la Riera del Palau,
començades el passat 11 de novembre. S’estan fent treballs de neteja de vegetació, desbrossada i
tala d’arbres i soques.
A la Comissió de les Rieres hi ha cert descontent per les afectacions per enfonsament (1
metre i mig de terres afectades) que s’han produït, pel fet que estan gastant uns diners en
reparacions que es podrien haver estalviat si haguessin invertit en fer-ho nou amb antelació, amb un
cost inferior. Remarquen que queden 4 o 5 punts perillosos que cal atendre.
Es recorda que la Comissió ha creat quatre Grups de Treball que treballaran els següents
aspectes, Memòria e Història (el Monument en recordatori a la Riuada), el Manteniment de les Rieres,
el Projecte de Futur i el Projecte de Telecomunicacions.
D’altra banda, indiquen que la Taula de les Rieres està pendent de formar-se amb el nou
govern. Es reivindicarà perquè torni a funcionar.

5. Valoració de la proposta de resposta de la FAVT a l’Ajuntament, sobre
l’accés als gossos als equipaments cívics
La proposta de resposta de la FAVT a l’Ajuntament, sobre l’accés als gossos als equipaments
cívics, és valorada i aprovada pels membres de la Junta. En aquesta proposta s’han afegit preguntes
que es van rebre per part dels ciutadans, al Facebook de la FAVT, amb la intenció que l’Administració
doni resposta.
Es concreta donar la resposta aprovada, a l’Ajuntament.
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6. Moviment per les Pensions Dignes
El representant de la FAVT al MPD, informa que està treballant en les vuit propostes que
s’han fet per redactar el Reglament de Règim Intern. De les vuit propostes, el representant valora molt
positivament la presentada per Iaio Flautes. De totes les propostes hi ha hagut vuit modificacions. A la
propera reunió del MPD, s’avaluaran totes les propostes i es decidirà la millor proposta.
A la darrera reunió del MPD es va informar que el representant de la FAVT seria Miguel
Hidalgo i el suplent, Alfonso Echávez.
Es concreta que es passaran totes les propostes pel Reglament als membres de la
Junta per la seva valoració.

7. Espai Drets i Roda de Premsa davant ENDESA
S’informa que va haver una manca de coordinació en la gestió de la nota de premsa i no es
va comptar amb el vistiplau de les entitats implicades (Consell d’Entitats, Espai Drets, FAVT). Tampoc
es va mencionar a la presentació de l’acte, el recolzament d’aquestes entitats, i es va dir que l’autoria
de l’acte presentat venia d’ un col·lectiu nou.
La Junta considera vital que es reconegui en tots els actes, a les entitats que estan donant
suport en allò que es reivindica.
Es reflexiona que cal tenir en compte els col·lectius existents per a una determinada lluita, a
l’hora de crear nous.
La part positiva va ser que es va fer arribar al Regidor Noel Duque, tota la informació sobre
les famílies ateses en els tallers de Pobresa Energètica, amb la finalitat de que doni solucions.

8. Consell d’Entitats i Representant de la Comissió de Democràcia
S’explica la darrera reunió del Consell d’Entitats. No es van oferir voluntaris per cobrir les
vacants dels que volen marxar. Hi ha prevista una reunió de la Comissió de Democràcia de la que es
decideix el membre representant per assistir, ja que el titular no es troba en condicions de salut.
Es considera la importància de que la FAVT tingui representant en el Consell del Grup
Dinamitzador.
El Consell és una entitat coordinadora de tots els moviments socials de la ciutat i és allà on es
pot definir com es vol que sigui Terrassa
Es concreta que mentre el titular Ramon Clariana, no pugui assistir a les reunions de la
Comissió de Democràcia i Consell d’Entitats, per motius de salut, anirà com a suplent José
Luís Charles.

9. Precs i Preguntes
Comunicacions al Facebook de la FAVT
Es proposa que el contingut que es publica al Facebook de la FAVT sigui un contingut més propi de
les accions de la FAVT que no pas d’informar sobre advents socials de la ciutat.
L’objectiu d’aquest canvi és reflectir les posicions de la FAVT envers els temes en que treballa
i donar a conèixer a la ciutadania aquesta tasca que s’està fent internament, per exemple sobre el
tema de Mobilitat o les actuacions amb la col·laboració amb la Síndica.

3

Es proposa que sigui el Vocal de Comunicació el que redacti aquests continguts

Mobilització Conjunta: MPD, FAVT, Marea Blanca i Comissió Residències Públiques
S’informa que el dilluns, 9 de desembre hi haurà una Concentració a la Plaça de l’Aigua on es llegirà
un manifest. Després es continuarà amb el trajecte que anirà des de la Plaça de l’Aigua fins al Casal
d’Avis de Sant Pere Nord, on s’ha de construir la nova residència pública.
Per la seva difusió, es faran 100 cartells din A3, 500 cartells de din A4 i 1000 cartells en din
A5. Es repartiran el 2 de desembre a l’Ajuntament.
La FAVT farà difusió dels cartells de la mobilització.

Contaminació Antenes
Es proposa treballar en la contaminació de les antenes i fer un estudi.

Suplent per a Vocal de Junta
El vocal de Junta, Jaume Alcañiz sol·licita l’acceptació com a suplent de Mª Rosa Argüello
López, i s’aprova per la Junta.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.05 hores del dia 19/11/2019
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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