Acta de la reunió ordinària de Junta de la F.A.V.T. realitzada de forma virtual amb
Jitsi Meet, 28 d’abril del 2020 comença la reunió a les 18:04 hores en primera
convocatòria.
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Presidenta
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A P Torrent Les Carbonelles
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Si
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Alfonso Echávez
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No
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Gregorio Ramírez
Jaume Alcañiz
José Luís Charles

La Cogullada
Gibraltar - Lluís Companys
Font de l'Espardenyera

Si
No
No

No

Delegació
de vot

Nota Informativa: Donada la situació d’urgència de confinament del 12 de març, en aquesta
reunió no es procedirà a l’aprovació de l’acta anterior, pel queda pendent i es farà a la
primera reunió que es faci un cop finalitzat el confinament.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació del Projecte Post Covid
La Presidenta parla del Projecte Post Covid que ha proposat l’A. V. de Can Palet de Vista
Alegre.
L’objectiu del projecte és donar la benvinguda a la normalitat després de la situació de confinament
en motiu del COVID-19.
Per dur a terme el projecte, cal la implicació dels veïns/es dels diferents barris de Terrassa, i es
tracta de posar unes pancartes als balcons que poden ser més grans o petites depenent de si es
tracta d’edificis alts o no. A les pancartes es posaria el lema “Hola Terrassa” i els veïns/es estarien
als balcons per poder fer una gravació en que apareguin tots els barris i fer una visualització
emotiva que doni ànims a seguir endavant.
Actualment hi ha algunes AA. VV. Interessades en participar, algunes són federades i altres no.
Es vota si s’està d’acord amb el Projecte i s’aprova per unanimitat recolzar aquest projecte.
Es demanarà a l’Ajuntament que col·labori en les despeses.
S’aprova el recolzament al Projecte i es decideix participar en la coordinació de dit
Projecte.
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2. Treball de les persones voluntàries i Entitats
El Vicepresident informa sobre les activitats de diferents grups a Terrassa (Consell per la
República, AV de Montserrat, el grup de tècnics en impressió digital Terrassa 3D Printers i l’AMPA
d’una escola de Les Fonts) que han prestat servei de voluntariat en la confecció de material com
mascaretes, bates d’hospital o altre material de protecció i sanitari en 3D. D’aquest esforç, s’han
beneficiat Hospitals, Residències i Cossos de Protecció i Seguretat.
Parlant concretament de l’A.V. de Montserrat, s’informa que quan van decidir fer la tasca, van rebre
donacions i mecenatge de vàries procedències, així com del Consorci Sanitari, de manera que han
aconseguit fer i repartir al barri unes 500 mascaretes.
Es comenta que han fet molt bona feina i s’ha volgut divulgar als mitjans de comunicació (diari
Malarrassa) per fer-ho saber als ciutadans i d’alguna manera agrair-los la dedicació i el temps
emprat per dur a terme tota aquesta feina. Altres diaris també han fet ressò d’aquesta solidaritat
aconseguint fer més visible la tasca dels col·lectius.
Es demana que com a FAVT es doni suport a totes aquestes iniciatives, amb col·laboració
econòmica per comprar material o altres despeses, ja que considera que aquestes activitats no
estan tenint el suport de reconeixement que mereixen, ni tan sols reben cap contribució econòmica
per part dels que els demanen material, el que es considera lamentable.
Es considera també convidar a les AAVV a col·laborar econòmicament com un acte de solidaritat
amb els solidaris. Es planteja que caldria comptar amb les factures per tal de justificar la despesa
de contribució. Altre forma seria fer servir un nº de compte corrent perquè es puguin fer ingressos
directament.
Es concreta fer un escrit a les AAVV per convidar-les a fer una aportació econòmica
per ajudar als col·lectius que han estat solidaris amb la ciutadania fent material de protecció.
La FAVT també farà la seva aportació.

3. Repàs a la situació actual en les Entitats i espais (Sanitat, Residències)
ALEI
El Vicepresident informa de la situació en que es troben les entitats que conformen ALEI,
especialment les que es cuiden de persones amb problemàtiques com el alcoholisme, la droga,
exclusió social o salut mental (AIDE, SALUT MENTAL, ATRA, ALBA, PRODIS), on, per la situació
del COVID-19, el personal d’aquestes entitats han hagut d’oferir serveis en altres centres
(residències..) i els usuaris d’aquestes entitats s’han vist sense el suport habitual i han entrat en
una situació de descontrol, i en alguns casos hi ha hagut morts i suïcidis.
També remarca la situació de col·lectius de persones que cobraven en negre i ara s’han quedat
sense cap tipus d’ingrés, pel que han perdut la possibilitat de sustentar-se quedant totalment
vulnerables.
Des d’ALEI, es vol parlar amb el Regidor Noel Duque, per expressar la disconformitat amb la forma
de gestionar econòmicament aquesta situació, ja que s’està perjudicant enormement a les entitats
que conformen ALEI i que donen suport a uns col·lectius molt vulnerables i que no es poden deixar
de costat de cap de les maneres.
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Comissió de Residències Públiques
La Comissió té previst fer una reunió virtual on es pugui posar de manifest tota la informació que els
ha arribat amb la situació del coronavirus, sobre l’estat de les residències i dels seus treballadors,
així com del material sanitari que havia d’arribar per la deguda protecció dels usuaris i cuidadors.
Es comenta que hi ha hagut molts problemes de subministre de material de protecció, de manca de
personal i de personal qualificat per gestionar la situació de moltes residències que s’ha n vist
desbordades pel nombre d’infectats.
Es vol fer un comunicat conjunt amb la PDSPT, donada la interacció que hi ha entre residències i
sanitat, i també treballar per millorar la situació de les residències, on calen més metges, infermeres
i més control en general perquè siguin residències de qualitat.
S’afegeix que els treballadors de les residències tenen de suportar molta càrrega d’usuaris i a més
tenen uns sous bastant precaris per la gran feina que fan. Per tant, es considera que totes les
residències haurien de ser públiques i no ser un negoci d’enriquiment per als seus propietaris, ja que
en cas de pandèmia, és més fàcil coordinar quan es tracta d’un servei públic.

4. Precs i Preguntes
COCARMI
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, ha denunciat l’aplicació de
directrius ètiques mèdiques que discriminen les persones amb discapacitat en l’atenció sanitària.
Tenint en compte que, des de l’Estat, El defensor del Pueblo diu que s’ha de garantir en tot moment la
dignitat de les persones, qualsevol que sigui la seva condició i el respecte als seus drets i llibertats;
es considera que la Síndica de Greuges de Terrassa, hauria de treballar en la mateixa línea que el
Defensor del Pueblo, seguint un codi ètic, per abordar les diferents problemàtiques que es donen en la
situació provocada pel Covid, com per exemple les que s’han donat amb les ambulàncies.

Pla de Xoc Social a Terrassa
És una xarxa entre un grup de col·lectius (Marea Blanca, Quart Creixent, Consell d’Entitats, Punt Lila,
Sindicat de Llogateres i Ateneu Candela entre altres) amb l’objectiu de poder articular demandes i
accions en relació a la crisi sanitària, econòmica, social, climàtica... que s’està vivint actualment amb el
COVID-19 i la situació que es generarà un cop passi el confinament.
Des de la Junta es considera que el document que s’ha elaborat té més caràcter filosòfic que de voler
prendre iniciatives, i es creu que calen més aportacions.
CONFAVC
La propera reunió del Consell Federal serà el 30 d’abril.

Sense més temes a tractar, es dóna la reunió per acabada a les 19.47 hores del dia 28/04/2020
i es redacta l'acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
Dolors Lledó Alcalà
Presidenta

Josep Antoni Sánchez de Haro
Secretari
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