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Sobre el Ple extraordinari i les 
necessitats de la nostra ciutat
La ciutat que volem: la FAVT porta propostes de millora al Ple municipal

Dolores Lledó

T errassa afronta un ple ex-
traordinari (divendres 5 
de març) per parlar sobre 

l’estat de la ciutat i, és important 
justament per la situació a què 
ens veiem abocats, després de més 
d’un any de restriccions molt dures 
i moltes pèrdues, tant a nivell labo-
ral com personal.

La nostra ciutat creix, tot i això, 
però aquest creixement ha d’anar 
acompanyat de potents línies d’ac-
tuació que no deixin ningú enrere, 
a cap barri, a cap empresa.

La nostra entitat, com a federació 
veïnal, presenta en aquest Ple ex-
traordinari moltes línies d’actuació. 
evidentment la llista és molt àm-
plia i es presentaran les més impor-
tants, però n’hi ha de moltes altres 
que també ho són, d’importants, i 
altres que s’hauran de treballar tro-
bant consensos amb entitats de la 
ciutat, donada la seva complexitat.

Alguns del temes que ens preo-
cupen i ocupen i que es presenten 
a lectura al Ple,  són l’ampliació de 
barris, el projecte Ca n’Anglada 
2030, les residències i la dependèn-
cia, el transport urbà, la implanta-
ció de la tecnologia 5G , el malmès 
sistema sanitari o l’augment de les 
famílies vulnerables, entre altres. 
Aquestes i altres es tractaran al 
consistori.

També tenim línies d’actuació 
que preocupen igualment als bar-
ris, com l’accessibilitat, l’estat dels 
paviments, la presència i augment 
de senglars de forma preocupant 
en alguns d’aquests, el constant 
tancament d’oficines bancàries i les 
dificultats que aquest fer comporta 
a una bona part de la població, i un 
llarg etcètera; perquè aprofundint 
en cada barri, el dia a dia està ple 
de demandes per gestionar per 
les seves associacions i aquestes, al 
mateix temps, trobar les vies cor-
responents per donar-hi resposta.

Des de la FAVT, volem reforçar 

el nostre suport a totes les associ-
acions veïnals que en aquests mo-
ments tan complicats, continuen 
treballant per millorar les vides de 
les seves associades i recordar que 
totes juntes assolirem objectius 
importants per al benefici comú.

Si el temps i la història ens de-
mostra i recorda quelcom impor-
tant, és que en els pitjors moments 
la unió és el camí , promovem des 
dels nostres barris noves línies de 
treball adaptades a les noves cir-
cumstàncies, perquè aquesta nova 
realitat ve per canviar-ho tot. Les 
formes de treballar tradicionals 
han d’aprendre a conviure amb el 
teletreball, les reunions presenci-
als han donat pas a les telemàti-
ques, hem hagut d’adaptar hàbits 
i aprendre noves formes de convi-
vència. Tot això ens ha de refermar 
en les lluites de base, les que sem-
pre hi són i continuaran sent-hi, 
com els drets humans i els drets a 
les ciutats.

Recordem la creació a la nostra 
ciutat del Parlament Ciutadà, de 
les mocions aprovades en el seu 
dia i treballades amb intensitat per 
moltes entitats i que tenen molt 
recorregut i molt a aconseguir en-
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8 de març, 
continuem 

el camí
Dolores Lledó

President FAVT/ AVV  Carbonelles

A quest 8 de Març ens agafa a to-
tes amb mascareta i amb mol-
tes preocupacions, preocupació 

pel treball, per la família i la seva salut, 
per la situació global deteriorada…

I per tantes altres preocupacions que 
a dia d’avui tristament, continuen vi-
gents, com son els feminicidis en temps 
de pandèmia. El confinament ha portat 
a la terrible situació en què les víctimes 
han hagut de viure amb els seus agres-
sors i augmentar l’estrès i el trauma que 
ja de per si soportaven pel sols fet de ser 
agredides.

Un nou 8 de Març en pandèmia. Les 
dones, ja de per si en precari en alguns 
treballs i sectors han vist com des d’un 
any vista han hagut de multiplicar-se 
laboralment i en molts casos amb gran 
deficiència de materials de protecció 
(epis), situació totalment incongruent 
quan també han estat i estan en prime-
ra línia de risc, com les companyes de la 
neteja o les companyes treballadores del 
sector sociosanitari i d’assistència domi-
ciliària.

Un any més, continuem demanant 
igualtat de salaris, igualtat de drets, re-
coneixements i valoracions al paper que 
tenim com a dones, mares, germanes i 
treballadores.

Continuarem celebrant el 8 de Març 
i si no podem sortir als carrers, farem 
sentir la nostra veu per altres vies, però 
any rere any estarem al peu del canó, 
perquè la lluita feminista engloba tot-
hom, inclou, no segrega, suma, no res-
ta, és el camí per millorar les vides de 
tothom i aconseguir que algun dia les 
notícies no comencin amb l’assassinat 
de cap dona a mans de la seva parella. 
Ens volem vives i en lluita, ànims a totes 
les dones que en el seu dia a dia aporten 
el granet de sorra per fer un món millor, 
a totes vosaltres, una forta abraçada i re-
coneixement sincer.

 
“Ens ocupa 
i preocupa 

l’ampliació de 
barris, el projecte 

Ca n’Anglada 2030, 
les residències i la 
dependència, el 

transport urbà, la 
implantació de la 
tecnologia 5G, el 
malmès sistema 

sanitari o l’augment 
de les famílies 

vulnerables, entre 
d’altres”

cara, el treball constant 
de les nostres persones 
grans en el MPD (mo-
viment per les pensions 
dignes), cada dilluns de-
fensant els seus drets i els 
de tots, finalment, perquè 
tots arribarem a vells. El 
treball d’Espai Drets, dels 
moviments en defensa de 
la sanitat com la PDSPT, 
del Casal de la Dona, de 
Creu Roja, de l’Andana, 
dels col·lectius educatius 
de la ciutat… i de tantes 
i tantes entitats que dia 
a dia treballen a Terrassa 
per millorar-la des dels 
seus àmbits, paral·lela-
ment al treball del con-
sistori, però que haurien 
de tenir lloc en aquest Ple 
extraordinari sobre l’estat 
de la ciutat.

Perquè la nostra ciutat 
creix i necessita de tot-
hom per fer-la GRAN, 
en majúscules, però sem-
pre i amb la base del mo-
viment associatiu i veïnal, 
aportant millores i llui-
tant pel nostre futur.

 ▪ Vista del 
barri de Ca 
n’anglada
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