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 18 de Febrer del 2020 comença la reunió a les 19:05 hores en
primera convocatòria.

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Càrrec

Nom

Presidenta
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal Relacions
AA. VV.
Suplent Vocal
Relacions AA. VV.
Vocal
Vocal
Suplent
Convidats
Convidats
Convidats

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

Alfonso Echávez

Ca n'Anglada

No

Si

Carlos Marín

Ca n'Anglada

No

Si

Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
Mª Rosa Argüello
José Luís Charles
Montse, Joaquín i
José
Mercè Gómez, Mª
Àngels
Fàtima Elouazzani

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera
AMPA Escola França i AMPA Abat
Marcet

No
No
Si
Si

Si

Delegació
de vot

Casal de la Dona
Feminisme Islàmic

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de Reunió de Junta ordinària del 04/02/2020 amb
vistiplau de l’acta resum
Es demana una petita esmena i l’acta queda aprovada sense més.

2. Proposta pel 8 de març amb Mercè Gómez del Casal de la Dona
La representant del Casal de la Dona, Mercè Gómez, que partint de que el
feminisme és per totes les dones sense importar la seva índole política ni religió ni
origen, ha volgut reunir a totes les dones de tots els col·lectius de Terrassa per tal d’unir
esforços i fer una única manifestació feminista a Terrassa, el 8 de març.
Per tal d’assolir l’objectiu, van fer una convocatòria a tots els col·lectius Terrassencs, i
van aconseguir reunir 16 col·lectius, entre ells, les Dones de Ca n’Anglada, les Dones
Musulmanes, de diferents partits polítics (Esquerra, TeC, Tot per Terrassa, Psuc Viu...).
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La idea és crear una Plataforma Feminista de Terrassa, on es puguin defensar tots els
drets i sensibilitats de les dones en tots els àmbits, ja sigui en la lluita pel maltractament,
la violència o les dificultats en l’habitatge, entre altres.
La representant del Grup Feminista de les Dones Musulmanes, comenta que la seva
lluita és en defensa dels assassinats a les dones, sense importar l’origen.
Es remarca que la Plataforma també està oberta a dones que no pertanyin a cap
col·lectiu.
Quan tinguin els documents informatius a punt, ho faran arribar a la FAVT per tal que
faci difusió.
La Presidenta manifesta el seu recolzament a la proposta presentada pel 8 de març, i
proposa redactar un article sobre aquest tema per publicar al diari Malarrassa.
Es concreta donar recolzament a la proposta del Casal de la Dona i publicar
un article sobre aquest tema al diari de Malarrassa

3. Convidat portaveu Comunitat Educativa en representació dels Col·legis
Abat Marcet i França
Els representants de l’AMPA de l’Escola França i Abat Marcet, informen que van
rebre una trucada del Departament d’Ensenyament de la Generalitat comunicant la intenció
de suprimir una línia de P3 a cadascun dels centres, per al curs vinent.
S’ha argumentat que la raó d’aquesta decisió és la baixa natalitat de la població, però des de
les AMPES es considera que la reducció de la matrícula és una oportunitat per tenir ràtios
més baixes, cosa que ajudaria a millorar la lluita contra la segregació.
Per tant, la resposta dels membres de les AMPES, ha estat el rebuig, sobretot
perquè no s’ha consultat als centres per poder consensuar una solució. Per aquest motiu,
s’han mogut i han reivindicat la seva posició a les xarxes socials fent un comunicat públic
per tal de poder revertir la situació. També estan mantenint contacte amb les entitats veïnals
per demanar suport.
Han rebut trucades dels diferents partits polítics amb petició de reunió, e inclús el
propi Alcalde va fer una declaració institucional demanant la paralització del pla de reducció
de la línia de P3 a qualsevol centre educatiu de Terrassa. Es va demanar diàleg entre
l’Ajuntament, les AMPES i la Comunitat Educativa.
Tanmateix han tingut una reunió amb la Regidora Teresa Ciurana, la qual ha previst
una reunió amb els serveis territorials d’Educació.
El 18 de Febrer, la Regidora ha comunicat que de moment aquesta acció de
supressió de línies de P3, queda aturada. Els membres de les AMPES, no volen baixar la
guàrdia i mantindran les reunions amb els polítics, considerant les seves bones intencions.
El que no portaran a l’acció de moment, és la manifestació que havien previst.
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La Junta FAVT dona el seu suport a les AMPES d’aquestes escoles i pensa és un
bon moment per treballar més en la segregació, tema que es parlarà amb el Regidor.

4. AA. VV. convidades per la renovació de Junta
Per la manca d’assistència dels convidats, aquest punt es tractarà a la propera reunió si
hi ha assistència d’altres AA.VV. convidades.
Es planteja convidar a més AA. VV. com Egara, La Maurina i Can Tussell.

Es concreta trucar a les AA. VV. convidades, Can Jofresa, “Les Arenes, La
Gripia i Can Montllor”, Pla del Bon Aire i també a La Maurina, Can Tussell i Egara.

5. Revisió Titulars i Suplents Comissions
Es comenta que Ramón Clariana ja no serà representant titular del Consell de Medi
Ambient, pel que es proposa que sigui Miguel Hidalgo el titular.
Es concreta que Miguel Hidalgo serà el titular representant de la FAVT al
Consell de Medi Ambient.

6. Observatori de l’Aigua de Terrassa
Sembla ser que hi ha una segona candidatura per al Consell d’Administració de TAigua, la qual estaria presentada per Juan Martínez.
La FAVT mantindrà el seu recolzament a Juan Cano i es decideix convidar-lo a parlar amb
la Junta perquè pugui exposar des de el seu punt de vista, la situació. També es proposa
convidar a Juan Martinez a la reunió oficial de Junta FAVT.
Es concreta convidar a Juan Cano el proper dimarts, 25 de febrer per parlar de
la situació de l’OAT i si escau, convidar a Juan Martínez a la reunió de Junta del 3 de
març.

7. Informació Reunió Coordinadora Veïnal del Vallès. Al·legacions al Pla de
Mobilitat del Vallès.
S’està treballant en diferents Comissions per tractar temes com l’amiant i la mobilitat.
Es va parlar de la B-40, respecte al tram Sabadell-Granollers hi ha desacord entre els municipis.
El tram de Viladecavalls-Olesa de Montserrat està pendent d’acabar.
Està en tràmit la millora en seguretat de la C-243, que va de Terrassa a Martorell.
La Coordinadora Veïnal del Vallés està preparant al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès
(PEMV), entre elles:
-Red Ferroviària, cal invertir més en neteja, comoditat, freqüència, accessibilitat, passos a
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nivell, baixadors en Can Boada, aparcaments urbans a les estacions de FGC en Nacions Unides.
-Pla Carril Bici entre Sant Quirze i Sabadell.
Es recorda que les reunions de la Coordinadora es fan els divendres.

8. Espai Drets. Propostes entorn al Dret d’Accés als Subministraments
Bàsics.
Des d’ el Col·lectiu per la Justícia Energètica recolzat per Espai Drets del Consell d’ Entitats,
s’ha fet una proposta entorn al dret d’accés als subministraments bàsics on es contempla el dret a la
informació, acompanyament i assessorament en el dret a l’aigua.
Es valora molt positivament la feina d’aquest col·lectiu, ja que millora qualitativament el
servei de recolzament a les famílies vulnerables, però es demana per part de les administracions
una gestió més eficaç per aquests casos.
S’ha fet arribar documentació de famílies en situació vulnerable a l’Ajuntament, per tal de
trobar solucions efectives.

9. Revisió i acceptació documentació presentada per l’Associació de Veïns de
Sant Pere
Es presenta la documentació aportada per l’Associació de Veïns de Sant Pere, per tal de
federar-se. S’accepta la documentació i es portarà al Consell Gestor per la seva aprovació.

Es concreta acceptar la documentació de l’A.V. de Sant Pere i es
presentarà al Consell Gestor per la seva aprovació

10. Precs i Preguntes
Taules Municipals
Degut a que des de que es va formar el nou Consistori, encara estan pendents de
crear moltes de les Taules Municipals i donada la importància que tenen en quant a
participació ciutadana i presa de decisions en temes de ciutat, es proposa fer una instància
a l’Ajuntament demanant que s’instaurin ja totes les Taules Municipals.
Es concreta fer una instància a l’Ajuntament per demanar que comencin les
Taules Municipals. Tanmateix es publicarà als medis aquesta petició.
Cables elèctrics
Es manté certa preocupació pel tema del cablejat a la ciutat i les antenes.
Amiant
La Presidenta informa que es va trobar amiant a la zona de Torrebonica i s’ha
demanat instància a l’Ajuntament per que retiri les restes.
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Comissió de Transparència
Per petició de la FAVT, s’ha participat en la reunió de la Comissió de Transparència
junt amb els polítics, els quals estan d’acord en la participació ciutadana en aquesta
Comissió.
Properes Reunions
-Reunió amb Consell d’Entitats i Espai Drets amb els Regidors de Drets
Humans, el 20 de febrer
-Xerrada amb la Síndica Isabel Marqués, el 21 de febrer

Consell de Seguretat Ciutadana
S’acorda que sigui Joan Vila el membre representant del Consell de
Seguretat Ciutadana.

Punt Voluntariat
El Punt de Voluntariat ha demanat una reunió amb la Junta. S’accepta la
proposta i se’ls convidarà a la propera reunió de Junta.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 21.30 hores del dia 18/02/2020
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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