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>L’encara presidenta de la FAVT fa un repàs a les reivindicacions ciutadanes del darrer mes

Un novembre d’activisme i de lluita social
Dolores Lledó
Presidenta FAVT
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olt sovint diem que necessitem un moviment
social de base forta i
cohesionat per fer front a les mancances que se’ns presenten. Perquè
ningú coneix millor les necessitats
de la gent que qui conviu amb
ella cada dia des dels barris i el veïnatge.
La xarxa d’entitats socials que actua a Terrassa és amplia i diversa.
En aquest sentit, som reivindicatius de mena i ens hem de sentir
contents d’això, tot i que no podem
relaxar-nos, sinó cercar la millora
en aquells punts que flaquegem,
des de la unitat d’acció i el suport
mutu. Aquesta labor de suport
sempre ha estat i continuarà estant
a la nostra federació, en el temps i
amb els canvis de junta que corresponguin lògicament amb l’avenç
dels anys. Renovació de persones
però amb una mateixa idea: ser
el punt d’engranatge entre lluites i
necessitats, per damunt dels canvis de governança política de cada
època.
Fem un repàs a algunes de les
moltes accions que s’han dut a
terme a Terrassa des de diferents
fronts, no hi són evidentment totes, no acabaríem, però sí que cal
anomenar-les perquè són mostra
del nostre teixit veïnal.
El gran drama que viu
el personal sanitari
En sanitat, la PDSPT- Marea
Blanca de Terrassa, ha participat
en diversos actes, alguns propis i
altres conjunts, en defensa de la
sanitat pública, tal com relaten les
seves sigles. El 27 d’octubre, vam
assistir a una roda de premsa conjunta entre els comités d’empresa
de l’Hospital Mútua de Terrassa, Hospital de Terrassa (CST),
Hospital de Sant Llàtzer i la mateixa PDSPT, on es demanà una
reunió amb CatSalut i Ajuntament per millorar les condicions
de l’atenció sanitària a la nostra ciutat. Aquesta reunió se celebrà el 19
de novembre, amb un resultat que
no va ser prou satisfactori. Posteriorment, el 23 de novembre i a
Sant Cugat del Vallès, va tenir lloc
una concentració en defensa de la
sanitat pública, on van participar
diverses plataformes: Marea Blanca de Terrassa i Sant Cugat; Rubí

per la Sanitat, les plataformes de
pensionistes de Sant Cugat i Rubí,
el Moviment veïnal de la Floresta i
les Planes, Defensem el Consultori de Viladecavalls, i la Plataforma
No al tancament d’urgències al
CAP Castellbisbal.
Les reivindicacions en tots els casos no són noves, però no per això
menys importants. Partint de les
oficials de setembre, llistes d’espera, dies pendents d’una diagnosi,
per a un ecocardiograma, Hospital de Terrassa 353 dies, Mútua
de Terrassa 201 dies, Catalunya 166 dies; ecografia abdominal,
Hospital de Terrassa, 146 dies,
Mútua de Terrassa 331 dies, Catalunya 149 dies; ecografia urològica, Hospital de Terrassa 137 dies,
Mútua de Terrassa 334 dies, Catalunya 163 dies.
Durant els darrers mesos s’ha
descobert «el gran drama que viu
el personal que hi treballa en condicions de precarietat laboral»; el
tancament de CAPs i consultoris
arreu del territori; la falta de seguiment mèdic als pacients crònics;
la pèrdua de professionals de referència; les agendes úniques i visites
telefòniques; i les llargues llistes
d’espera. Es demana obrir la Taula
de Salut, un canal de participació
ciutadana a on s’apleguin ciutadania, professionals mèdics, administracions públiques i entitats
involucrades, així com un major
posicionament al costat de la població per part dels ajuntaments.
L’accessibilitat, continuïtat i longitudinalitat de l’atenció primària;
la contractació de més personal
(sanitari i no sanitari) per desencallar el sistema; la recuperació de
l’atenció domiciliària; la reobertura de tots els centres sanitaris;
la descentralització dels recursos;
una solució pels títols de transport utilitzats per desplaçar-se als
hospitals de referència; la reversió
de les retallades; i la revisió les contractacions a gestores privades dels
serveis sanitaris són algunes de
les moltes reivindicacions que es
fan avui dia.
La promesa estació Renfe
a Can Boada
Quant als temes dels barris, des
de l’Associació Veïnal Can Boada
del Pi, i al davant de la mateixa el
seu president, Toni Amate, davant
la notícia de l’aprovació per part
del govern central d’una partida

▪ Protesta ciutadana al Raval, durant en una reunió conjunta amb Ajuntament i sindicats de treballadors
sanitaris a la qual la Consellera de Salut no va assistir, el passat 19 de novembre.

pressupostària de 73 milions d’euros per a la prolongació de la línia
R4 de Renfe, han fet recordatori i
demanda novament de la promesa
(des de fa temps) estació de Can
Boada, contemplada en el Pla ferroviari de Barcelona 2010-2015,
el Pla de rodalies de 2011 i el Pla
d’Infraestructures
2011-2020,
una construcció promesa per a
després que entri en funcionament
l’estació Terrassa Est, a Torre-sana/La Grípia.
En aquesta reunió es posa en relleu la necessitat per part de col·lectius i forces polítiques de la nostra
ciutat d’anar tots junts en la línia
d’aconseguir aquesta construcció,
que sens dubte seria molt beneficiosa, no només per a la població
d’aquests barris sinó de tota la ciutat.
Al barri de la Maurina, es constitueix la Taula de la Maurina.
Espai permanent de participació i
consulta al barri, és òrgan format
per representants municipals i entitats i associacions del barri, obert
a la ciutadania. Es vol que aquesta
Taula sigui un lloc de compartiment de projectes i activitats del
barri, de participació i consulta.
Aquesta iniciativa és fruit i continuïtat del Pla de Barris (20082018), i en la línia del treball per
la convivència i la cohesió social, el
treball en xarxa i la millora de les
necessitats del barri.
Des del barri de la Grípia ens
va arribar la notícia de joves orga-

nitzats per netejar el barri. Un fet
que ha tingut força incidència en
els mitjans, donat el tema que es
tracta, els residus, la neteja i l’incivisme d’alguns amb el llançament
als carrers de què hauria d’anar a
la deixalleria municipal, mòbil o a
dins dels contenidors mateixos. La
neteja i el reciclatge són un tema
greu a la nostra ciutat. Enguany, en
lloc de millorar la situació, hem
vist com aquesta s’agreujava en la
majoria de barris, en alguns de forma notòria, com a l’extraradi de les
Martines i Les Carbonelles, al pas
d’un trànsit que ja de per si hauria
d’estar regulat i reduït i que, aprofitant la situació, fan de les bateries
existents el seu abocador personal en lloc d’anar a la deixalleria
municipal.
En resposta a aquesta greu situació generalitzada, l’Ajuntament ha
encetat diverses línies d’actuació a
breu, mig i llarg termini, com són la
implantació de la 4a línia del sistema de recollida selectiva de residus
de càrrega lateral als barris del Roc
Blanc, Escola Industrial-Cementiri
Vell, Les Fonts, Ègara, Segle XX,
Ca n’Anglada, Centre, Can Boada Casc Antic, Torre-sana i Can
Palet, així com la instal·lació de 640
contenidors de 5 fraccions a 11
barris, i la contractació de més de
100 persones per reforçar la neteja
i la recollida de residus. Una altra
dada que ja ens fa treure conclusions clares de què està passant, és
la constatació del fort increment a
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l’octubre de mobles i voluminosos
als carrers. L’incivisme d’algunes
persones s’ha desbordat de forma
important. En aquest sentit esperem mà dura contra aquestes infraccions, ja que la ciutadania vol
una ciutat neta d’acord amb els serveis que es paguen. També haurem
de veure i valorar en el temps la incidència de totes aquestes mesures
preses per l’ajuntament.
Altres moviments i espais que
han continuat tenint protagonisme
al novembre, com la resta de mesos
de l’any, han estat el MPDT (Moviment per les Pensions Dignes a
Terrassa) i les seves reunions, la
Comissió per les Residències Públiques a Terrassa, la Taula de les
Rieres o l’OAT (Observatori de
l’Aigua de Terrassa), amb una sèrie
de tallers i formacions, en aquest
cas un taller participatiu per a diferents activistes socials de Terrassa
–Innovant en el Govern del servei
urbà d’aigua, espais d’aprenentatge OAT-. En aquesta sessió es va
treballar l’articulació en l’àmbit
de societat de l’Observatori.
L’any que s’acaba està sent molt
dur, però, com sempre diem, el teixit veïnal és el reflex de la nostra societat. Hem de continuar defensant
les millores per la vida diària de la
nostra ciutadania, des de la força de
la unió de base, des dels barris, sense defallir i amb la certesa de què
ens en sortirem i encara més forts,
sumem cares a les lluites i continuem treballant per al nostre veïnatge.

Recordem el 25 N, una lluita constant
en el temps contra els feminicidis
Dolores Lledó
Presidenta Ap. Torrent
de les Carbonelles

▪ Acció performativa contra les violències patriarcals el passat 25N.

41 dones assassinades aquest any,
quan encara queden uns dies perquè s’acabi. Una dada lamentable
que tristament és una constant en
el temps, i això no ho podem acceptar ni normalitzar. De cap manera.
El 25 de Novembre se celebra, de
forma anual, el dia internacional
de l’eliminació de la violència envers
les dones. També és un dia en què
es reclamen (encara amb més força
que els altres dies) polítiques per a

la seva erradicació i solucions a un
problema estructural que continua
subordinant les dones al gènere
masculí. Una altra dada esfereïdora: fins al 70% de les dones experimenten violència al llarg de la seva
vida. Què està passant? Per què els
avenços socials i en drets no aconsegueixen revertir aquesta situació?
El tràfic de dones, la mutilació
genital, la violència sexual en els
conflictes... un degoteig constant
en el temps d’actituds i rols obsolets d’una suposada superioritat
masclista a què s’ha d’acotar i posar-hi fi. Les claus per lluitar con-

tra aquesta violència es troben en
l’educació i en una resposta adequada i més decisiva i incisiva de
la justícia, en contra d’aquesta impunitat. Cada dia és 25 de novembre, les dones ho sabem, per això
ens volem fortes i ens volem vives.
La nostra lluita continua, hem de
continuar fent accions de denúncia
allà on se’ns pugui escoltar, perquè
som mares, som filles, amigues
i germanes, i tenim els mateixos
drets des del moment que naixem
a créixer i viure lliures d’aquesta
opressió retrògrada que no es deu
ni pot permetre.

