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>Comissió per a les Residències Públiques de Terrassa

Balanç de tres anys de mobilitzacions
Junta FAVT

Que la nostra ciutat té una xarxa
d’entitats molt àmplia i transversal
és un fet. La necessitat de canalitzar totes les inquietuds que es
generen a diari en una ciutat com
aquesta porta a la mobilització de
la ciutadania envers formes i mètodes d’organització i treball.
Una d’elles és la Comissió per a
les Residències Públiques a Terrassa; de recent creació, fa escassos
anys, afronta el repte de donar veu
a una bona part de la nostra ciutadania, l’anomenada tercera edat,
lluitant per la millora de les residències a Terrassa i preveient un
futur millor del què a dia d’avui ens
espera. Com a mostra, un botó.
Avui compartim un resum de les
activitats d’aquesta Comissió, dutes a terme al llarg de l’any 2019:
“El 12 de desembre de l’any 2016
es va constituir la Comissió per a
les Residències Públiques a Terrassa. Actualment ens donen suport la FAVT, AVV de Sant Pere
Nord, AVV de Ca n’Anglada,
AVV de Poble Nou-Zona Esportiva, AVV la Nova de Can Parellada, AVV de ca n’Aurell, #Iai@flautes-Terrassa, Membres del Consell
de la Gent Gran, Federació de
Casals de la Gent Gran. També hi
han participat la AP. Del Torrent
de les Carbonelles, la AVV de la
Font de la Espardenyera i la AVV
de la Cogullada.
Els nostres objectius durant l’any
2019 han estat sobretot obrir el
ventall d’entitats que participen en
la comissió: que aquesta es reunís
en diferents barris i associacions,
fer xerrades pels diferents barris i
districtes de la ciutat per conscienciar de la situació que pateixen les
persones grans.
Al febrer del 2019 es va fer una
reunió amb el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies del
Govern de la Generalitat, M.H.Sr.
Chaquir El Homrani. L’hi vàrem
explicar la situació de les residències públiques a la ciutat, especialment de la residència de Mossèn
Homs, ja que hi havia prevista, des
de feia uns anys, la remodelació
d’una planta, i no teníem cap notícia de com estava el tema. També
se l’hi van demanar dades de Terrassa, del Vallès Occidental i de

▪ Manifestació per reivindicar més residències públiques a la ciutat, el 9 de desembre del passat any.

Catalunya sobre places públiques
i concertades de residència, llistes
d’espera, temps per aconseguir una
plaça pública, comparativa amb
d’altres ciutats, etc.
El Conseller ens va comentar que
hi havia unes dades a nivell de la
comarca del Vallès. També ens va
dir que no pensaven construir més
residències, que si de cas, que les
construís l’Ajuntament, i ells pagarien el material i el personal.
Al març vam fer una reunió amb
el Secretari General de Treball, ens
va acompanyar el Regidor d’ERC
Isaac Albert. A la reunió es va comentar el mateix que ja havíem
parlat amb el Conseller, i ens va dir
que a més de remodelar una planta a Mossèn Homs, remodelarien
dues plantes més en 3 anys, però
això no va quedar escrit (penseu
que estàvem en època electoral).
De construir una nova residència,
res de res, el mateix que ens havia
dit el Conseller.
A l’abril vàrem participar a la Fira
de la Gent Gran, al Recinte Firal,
amb l’objectiu d’informar. Vam
repartir un díptic on explicàvem
qui formava part de la Comissió
de
Residències
Públiques,
dades de la situació a Terrassa
i a Catalunya, i quines eren les

Atenció a dones víctimes de
violència masclista al Punt
Lila del Casal de Sant Pere
Miquel Gordillo

D

es del mes de gener està en
marxa un servei per atendre
dones que hagin estat o pateixin violències masclistes. Aquest
Punt Lila està ubicat al Casal del
barri de Sant Pere, al Passeig Vinti-Dos de Juliol, número 337. Qui
ha engegat i porta de manera autogestionada aquest servei d’atenció i
acompanyament són dones pertanyents al barri majoritàriament, i
que a més són activistes implicades
en col·lectius feministes de la ciutat.
L’horari d’atenció del Punt Lila és
el dijous, de 10 a 13 i de 16 a 20 ho-

res. També estan gestionant disposar d’un telèfon per tal que es pugui
trucar durant l’horari setmanal en
què està obert el casal. Remarquen
que el Punt Lila pretén acompanyar dones del barri de Sant Pere
perquè, en ser veïnes qui gestionen
aquesta iniciativa, aquest és el context que coneixen millor, però que
en cap cas és negarà l’atenció a dones que vinguin d’altres barris.
El Punt Lila porta només tres
setmanes en marxa, i ja han atès
els primers casos, la qual cosa demostra per a les seves impulsores
la necessitat del servei. «Un punt
d’atenció com aquest hauria d’estar

nostres reivindicacions.
Al maig vam fer una Roda de
premsa oberta al Centre Cívic
Montserrat Roig per parlar de la
Residències Públiques, en aquest
cas la de Ca n’Anglada, ja que
s’inaugurava un mural fet per
l’Anna Taratiel en els terrenys del
horts a l’Avinguda de Barcelona.
Al juliol vàrem participar en
la Declaració Pública-Roda de
Premsa davant de l’Ajuntament, en
la qual el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana recordava al nou
govern municipal els acords assumits en el Plenari del II Parlament
Ciutadà reunit el 21 d’abril de
2018. Acords que es van concretar
en diverses mocions i declaracions
les quals es van presentar al Ple
municipal, i que van ser aprovades
en la seva pràctica totalitat per la
major part dels grups municipals.
També vàrem tenir una reunió a
l’Ajuntament amb el regidor de
Drets Socials Noel Duque i la
regidora de la Gent Gran Mònica
Polo. Vam presentar la Comissió i
exposar una altra vegada la situació
de les residències a Terrassa, es va
comentar com havien anat les negociacions amb la Generalitat i les
propostes de la Conselleria. També es va acordar que després de l’es-

tiu parlaríem amb l’Alcalde Ballart
i amb el regidor Albert, i que ens
comunicarien per on anirien les
negociacions amb la Generalitat.
A hores d’ara encara estem esperant la convocatòria.
Al setembre vam tenir una reunió amb les tècniques del Consell
Municipal de la Gent Gran com
a conseqüència d’estar inscrits al
Registre General de l’Ajuntament
com a entitat. Se’ls hi va explicar
les nostres inquietuds i que podíem treballar junts en l’estudi sobre
la gent gran a Terrassa.
A l’octubre vam participar en una
entrevista a Ràdio Estel, i també es
va fer la Constitució del Consell
Municipal de la Gent Gran, de què
formem part com a Comissió de
Residències Públiques de Terrassa.
Al novembre es va fer la primera
reunió conjunta del Moviment per
unes Pensions Dignes (MPD), la
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública a Terrassa i la Comissió
per a les Residències Públiques, on
vàrem posar en comú les nostres
reivindicacions i es va parlar de fer
accions conjuntes. Al llarg de l’any
hem fet diverses reunions més.
Al desembre, vam fer una roda
de premsa informant de la situació
de les residències i convocant a la

manifestació del dia 9. També vam
participar al programa de ràdio
Terrassa, El Submarí, i es va fer
la manifestació per les residències
públiques sota el lema ‘Residències
públiques JA!’.
Ens vàrem concentrar a la Plaça
de l’Aigua, donant tres voltes a la
plaça, i es va llegir el manifest. Després es va sortir en manifestació
per la Rambla Francesc Macià fins
als terrenys de la “futura” Residència Pública de Sant Pere Nord al
costat del Casal d’Avis; es va llegir
un altre vegada el manifest i hi van
haver intervencions dels companys
pensionistes donant per acabada la
manifestació en què hi vàrem participar més de 600 persones. Les
consignes que més es varen repetir,
van ser: “Urgències, urgències, volem les residencies!”. “Residències
Públiques i de qualitat!”. “Governi
qui governi les Residencies es defensen!”.
També al desembre, a la reunió
del Consell Municipal de la Gent
Gran, formada per entitats que
abasten tot l’àmbit de la ciutat, es
van comentar les nostres reivindicacions, i en parlar de la Fira de
la Gent Gran es demanà a més
de muntar un estand, que s’organitzessin xerrades sobre pensions,
residències i sanitat, que són els temes que afecten molt directament
a la gent gran. La propera Fira serà
els dies 18 i 19 d’abril de 2020.
Al llarg de tot l’any hem fet xerrades juntament amb pensionistes a
diferents barris de la ciutat:
• Casal de la gent gran de Sant
Pere Nord, més de 80 persones.
• Centre Social de les Arenes,
unes 40 persones.
• Casal de la gent gran de Sant
Llorenç, més de 40 persones.
• AVV d’Egara. A la Plaça d’Immaculada, unes 50 persones.
Ha estat un any molt ple d’accions i activitats. La lluita per tenir
més residències públiques a Terrassa continua.”
Perquè el futur es lluita avui, desde la nostra federació animem a
la població a afegir-se i fer créixer
aquesta entitat i recolzar les seves
reivindicacions.

a diferents centres cívics de
la ciutat, l’administració fa
ben poca cosa», assegura
l’Anabel, una de les noies responsables del Punt
Lila amb qui conversem
per explicar-nos els seus
objectius. En tot cas, una
de les reclamacions plantejades des de col·lectius
feministes és el fet que «els
horaris d’atenció són molt
limitats», en paraules de
la Mireia, una altra membre del Punt Lila. Amb el
punt a Sant Pere es pretén
pal·liar aquesta mancança.
De fet, el desconeixement
de serveis municipals, com
la Casa Galèria, que han
constatat tenen moltes
dones que pateixen casos
masclistes i de discriminació en diversos àmbits, és
una altra de les problemà-

Comissió per a les Residències
Públiques a Terrassa
tiques que han contrastat des
de fa temps.
En aquest sentit, també
han contactat amb l’Ajuntament i amb una psicòloga especialista del consistori. Han
arribat a l’acord de realitzar
formacions per conèixer
millor el circuit d’atenció a
dones víctimes de violències.
Així doncs, el Punt Lila
atendrà casos de violències
masclistes, en totes les seves
formes, amb una atenció
totalment personalitzada i
«amb absoluta confidencialitat de la dona qui vulgui
venir i amb el ritme que cadascuna desitgi», en paraules de l’Ana. «Sense visions
paternalistes, el que volem
és acompanyar-la per tal que
ella triï la millor opció per
actuar en cada cas», assegura
l’Anabel.

