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1. INTRODUCCIÓ 

 
 Aquest any 2021, hem renovat la Junta FAVT, amb 4 dones i 4 homes de diferents edats que 

fan una Junta més diversa i enriquidora. 
 
Les línies de treball intern que s'han desenvolupat: 
 
 La consolidació d'un Projecte d'informació, Comunicació i Transparència dirigit a totes les 

Associacions Veïnals i la ciutadania en general, amb la finalitat de fer conèixer les accions del món 
veïnal i afavorir una imprescindible renovació generacional de les juntes de les Associacions 
Veïnals així com la de la FAVT. Aquest any hem presentat aquest projecte com a proposta en el 
Procés Participatiu Participa Terrassa. 

 
 Continuem amb la publicació d'articles en el diari Malarrassa i si ho considerem oportú fem 

notes de premsa a tots els medis.   
 
Aquest any, hem incorporat a la nostra xarxa social, Instagram, i seguim publicant tota 

l'actualitat d'interès social al facebook i al twiter i la compartim amb diversos grups socials, fent 
que arribi a un nombre destacat de ciutadans/es. 

 
Referent al treball extern, i malgrat la situació que hem viscut de restriccions, les reunions 
presencials s’han cancel·lat durant uns mesos, però a la FAVT hem continuat participant en els 
Consells, Taules i Òrgans de Participació municipals de més transcendència a nivell ciutadà, més 
de forma telemàtica que presencial. També hem participat en Manifestacions i altres actes al 
carrer. 

 
Sr. Josep Antoni Sanchez de Haro 
President de la FAVT 
 

Nom: FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEINALS  DE TERRASSA 

Municipi: TERRASSA 

Adreça: Plaça del Tint, 4 - Casal Cívic de Ca N’Aurell  08224 

Telèfon: 93 789 13 97 c/e: secretaria@favterrassa.org 

Núm. de registre d’entitats:   0037 

Data de legalització: 1987 
Número Identificació Fiscal: G- 58783879 

Sector temàtic: SOCIAL 

Àmbit territorial d’actuació: CIUTAT DE TERRASSA 
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 09 a 13h i 16h a  20 hores 

DADES DEL RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓ 

Nom i cognoms: Josep Antoni Sánchez de Haro  
Adreça: Plaça del Tint, 4 - Casal Cívic de Ca N’Aurell - 08224 
Municipi: TERRASSA 
Telèfon: 93 789 13 97 c/e: secretaria@favterrassa.org 
Càrrec o funció dins l’associació: PRESIDENT 

DADES ADMINISTRATIVES SOBRE LA SUBVENCIÓ 

Resolució SOSU-07351/2021 

Data 10/05/2021 

Atorgament  22.585 € 

mailto:secretaria@favterrassa.org
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2.  LA FEDERACIÓ (FAVT) 

 
Aquest any, hem continuat amb les reunions telemàtiques i més tard han estat presencials o 

mixtes, el que ha creat una nova forma de fer, donant certa flexibilitat a la participació a les 
reunions, tan internes com externes.  

 
Des de la nova Junta, s’han consolidat nous programes de treball que permeten millorar la 

cohesió entre la FAVT i les entitats veïnals federades. 
 

 
2.1   OBJECTIUS GENERALS DE LA FEDERACIÓ: 

 

 La FAVT considera que el moviment veïnal en general i especialment la pròpia entitat i les 
Associacions Veïnals de Terrassa han de ser elements bàsics per a la defensa dels drets humans i 
socials de totes les persones, per a la promoció d'una adequada participació ciutadana, de 
foment del civisme i de la cohesió social. Per a això és indispensable que Terrassa tingui un 
moviment veïnal fort i unit, capaç d'anar-se renovant i de treballar conjuntament amb altres 
entitats e institucions que comparteixin els nostres valors a nivell de barri i de ciutat. 

 
  Amb aquesta premissa inicial, els objectius generals han de ser: 

 
• D'acord al previst en els Estatuts, seguir consolidant el Consell Gestor. 

 
• Adequar el Reglament de Règim Intern per definir més detalladament les actuacions a 

seguir. 
 

• Potenciar la difusió de les accions del Moviment Veïnal mitjançant  les  nostres eines de 
Comunicació.  

 
• Seguir amb el manteniment i millora de la Web de la FAVT per actualitzar la documentació 

de transparència i altres gestions administratives. 
 
• Conèixer la situació de les associacions de veïns, analitzant possibles deficiències i 

proposant línies d'actuació que enforteixin a les organitzacions veïnals. 
 

 A més d’aquests objectius genèrics i plantejats a llarg termini, des de cada àrea d’actuació i 
cada comissió es plantegen objectius més específics i concrets, per tal d’anar assolint aquests 
objectius generals. 

 

2.2  BARRIS DE LA FEDERACIÓ 

 

 La Federació representa a 26 associacions veïnals de la ciutat que pensen que l'acció veïnal 

conjunta és la que veritablement incideix en la transformació de la ciutat. Tradicionalment a 

Terrassa sempre han existit diferents formes i opinions del paper que pot fer una federació. Tot i 

respectant les decisions d'aquelles associacions que prefereixen actuar de forma individualitzada 

i criteris de ciutat, sempre s’han respectat i en moltes ocasions col·laboren amb la FAVT. 
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3.ORGANITZACIÓ 
 

La FAVT com a entitat, està federada a la CONFAVC (Confederació d'Associacions Veïnals de 
Catalunya). 

Els òrgans de gestió propis de la Federació són els següents: 
 
la Junta, El Consell Gestor, les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària i les Comissions de 

Treball. 
 
També compta amb personal administratiu i tècnic per donar suport a l'entitat.  
 

 
3.1  LA CONFAVC     

 

Des de 1994, i de manera ininterrompuda, la Federació  
d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) forma part de la Confederació d’Associacions i 
Federacions Veïnals de Catalunya  (CONFAVC)   que és una organització sense ànim de lucre que  
coordina actualment 461 Associacions de veïns i 23 Federacions, i a través dels seus projectes, 
campanyes i serveis treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes des dels barris de 
Catalunya. 

 
En la línia de cohesionar i potenciar la capacitat del conjunt de l’organització veïnal s’han 

preparat les trobades territorials i/o virtuals per recolzar les propostes que a partir de les 
reunions i tallers  s'han pogut detectar durant el desenvolupament del marc estratègic. 

 

26 Associacions Veïnals 
de Terrassa Federades 

2021 

 

A. V. FONT DE L’ESPARDENYERA 

A. V. LA COGULLADA 

A. V. LA MAURINA 

A. V. LES ARENES- LA GRIPIA I CAN 

MONTLLOR 

A. V. MONTSERRAT 

A. V. PLA DEL BONAIRE 

A. V. PLAÇA CATALUNYA-ESCOLA 

INDUSTRIAL 

A. V. POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA 

 

A. V. SANT PERE NORD 

A. V. TORRE-SANA 

A. V. CAN PALET VISTA  

ALEGRE 

A. V. CAN PARELLADA PER           

L' UNITAT DEL NOSTRE BARRI 

A. V. NUEVA ASSOCIACIÓN DE 

VECINOS DE CAN  PARELLADA  

A. V. XÚQUER 

A. V. LES MARTINES 

A. V. SANT LLORENÇ  

 

 

 A. V. BARRI SEGLE XX 

 A. V. BARRI UNIVERSITARI-

CEMENTIRI VELL 

    A. V. CA N’ANGLADA 

 A. V. CA N’AURELL 

 A. V. CAN BOADA DEL PI 

 A. V. CAN JOFRESA 

 A. V. CAN PALET 

 A. V. CAN TUSELL 

 AP TORRENT DE LES CARBONELLES 

 A. V. EGARA 
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 La FAVT té un membre nat en el Consell Federal de l´entitat i participa activament en les seves 
activitats i també la FAVT té veu i vot en l’Assemblea General. 
 

 
 

3.2  ÒRGANS DE GESTIÓ PROPIS: LA JUNTA 
 
A l’Assemblea General Ordinària celebrada l’octubre de 2021, hem tingut un procés electoral 

en el que s’ha renovat la Junta, amb 4 nous membres, quedant constituïda de la següent manera: 
 
 

• President:  
Josep Antoni Sánchez de Haro  (A. V. Sant Pere Nord) 
 

• Vicepresidenta : 
Esther Nosàs Buenacasa                 (A. V. Ca n’Aurell) 

 
• Secretari: 

Joan Vila Roura     (A.V. Can Boada del Pi) 
 

• Tresorer: 
Miguel Hidalgo Herrerias   (A.V. Can Palet) 
 

• VOCAL de Comunicació: 
Cynthia Ramirez Relaño                     (A.V. Can Tusell) 
 

• VOCAL de Relacions: 
Ruth Hibernon Martín                              (A.V. Torre Sana) 
 

• VOCALS: 
Dolores Lledò Alcalà   (A.P. Torrent de Les Carbonelles) 
Víctor Manuel Pérez                              (A.V. Sant Llorenç) 
 

 
 
També, comptem amb una persona que ens representa en moviments de Sanitat : 
 

• Jaume Pavia (AV Poble Nou - Zona Esportiva) 
 

 
3.3  ÒRGANS DE GESTIÓ PROPIS: CONSELL GESTOR 

 
El Consell Gestor és l’òrgan creat per permetre una major participació de les associacions 

veïnals en les decisions de l'entitat. El Consell es reuneix cada 3 mesos per fer un seguiment del 
funcionament de totes les tasques que es porten a terme. 

 
 

El 23 de febrer, vàrem celebrar el Consell Gestor on es van tractar els següents temes: 
 

• Valoració de la Moció de l’Energia Elèctrica 
• Escrits de La Maurina i Segle XX 
• Contacte amb les Candidatures a la nova Junta 

 
El 22 de juny, vàrem celebrar el segon Consell Gestor on es van tractar els següents temes: 
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• Estat de Comptes 
• Quotes FAVT 
• Pla de Treball 
• Valoració de la situació actual de la FAVT 
• Constitució del Comitè per a la millorà de la neteja i la gestió de residus 

 
El 14 de juliol, vàrem celebrar el tercer Consell Gestor on es van tractar els següents temes: 

 
• Comissions i els seus representants 
• Propostes per noves vies de finançament 

 
 

3.4  ÒRGANS DE GESTIÓ PROPIS: ASSEMBLEA  GENERAL  
 

L' Assemblea General és l’òrgan suprem de la Federació i pot ser de caràcter ordinari o 
extraordinari. L'Assemblea General Ordinària es celebra de forma anual i la Extraordinària sempre 
que es consideri necessari. 

 
Aquest any, degut que l’any passat no vam poder celebrar l’Assemblea General, ho hem fet al 

gener de forma telemàtica i en dues sessions: 
 
23-GENER, ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, 1ª SESSIÓ: 

 

1)      Paraules de Benvinguda de la Presidenta 

2)     Comunicació de Baixes de AA. VV. i ratificació de les noves incorporacions 

         (Les Martines i Sant Llorenç). 

3)     Aprovació de l'Acta Assemblea General Ordinària 6 d’abril 2019 

4)    Presentació i Aprovació Memòria 2019 

5)     Presentació i Aprovació Balanç Econòmic 2019 

6)    Presentació i Aprovació de Pressupostos 2021 

                                                            PAUSA 

 7)   Presentació de les Candidatures i breu exposició del Pla de Treball de cadascuna      de 

les Candidatures i breu torn de preguntes 

 8)  Elecció de la nova Junta Directiva 

  9)   Pronunciaments i Resolucions: 

                  9.1) Observatori de Residus  

                  9.2) Moció Energia Elèctrica 

      9.3) Resolució La Maurina 

   10)  Torn obert de paraules. 
 

30-GENER, ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, 2NA SESSIÓ: 

  

1)      Paraules de Benvinguda de la Presidenta 

2)     Aprovació de l'Acta Assemblea General Ordinària 6 d’abril 2019 

3)    Presentació i Aprovació Memòria 2019 

4)     Presentació i Aprovació Balanç Econòmic 2019 

5)    Presentació i Aprovació de Pressupostos 2021 

                                                            PAUSA 

 6)   Presentació de les Candidatures i breu exposició del Pla de Treball de cadascuna de les 

Candidatures i breu torn de preguntes 
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  7)  Elecció de la nova Junta Directiva 

  8)   Pronunciaments i Resolucions: 

                  8.1) Observatori de Residus  

                  8.2) Moció Energia Elèctrica 

     8.3) Resolució La Maurina 

   9)  Torn obert de paraules. 
 

 
A l’octubre hem celebrat l’assemblea corresponent a l’any en curs, en la que s’ha renovat la 

Junta. 
 

16-OCTUBRE, ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: 
 

1) Paraules de Benvinguda de la Presidenta 
2) Aprovació de les Actes Assemblea General Ordinària 23 i 30 de gener de 2021 
3) Presentació i Aprovació Memòria 2020 
4) Presentació i Aprovació Balanç Econòmic 2020 
5) Presentació i Aprovació de Pressupost 2021 definitiu 
                                                            PAUSA 
6) Presentació de les Candidatures i breu exposició del Pla de Treball  
de cadascuna  de les Candidatures i breu torn de preguntes 
7) Elecció de la nova Junta Directiva 
8) Torn obert de paraules. 

 
 

3.5  SUPORT TÈCNIC I GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 

L’oficina de la Federació està oberta de dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 
hores.  L'organització tècnica administrativa, constituïda per dues professionals contractades a 
mitja jornada, a més de treballar els temes que li són propis, treballen els temes  Administratius 
de Gestió - Técnica i Suport Veïnal i altres entitats de la ciutat. 
 
Cal destacar les següents tasques: 

 
• Organització administrativa en les associacions: Convocatòries, actes, instàncies,  
• comunicats de premsa. 
• Llistat de socis i protecció de dades segons estipula la llei. 
• Correspondència a través del correu electrònic. 
• Projectes associatius, memòries i justificacions per a l'administració. 
• Comptabilitat. 
• Servei de fotocòpia, revistes i butlletins veïnals. 
• Hemeroteca premsa de la ciutat. 
• Manteniment de la Web 
• Reunions amb Entitats i persones que venen a expressar les seves inquietuds. 
• Informació a les AAVV Federades de tot el que fem. 

 
 

3.6  CONSELLS, TAULES, COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 
 

La FAVT és mediadora entre Les Administracions i les AA VV, amb temes generals de ciutat, 
participa en diverses Plataformes Socials i entitats, Partits polítics i Sindicats i per descomptat amb 
els ciutadans amb els diversos actes que hem organitzat. 
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Respecte a l’Ajuntament de Terrassa, en l’any  2020, els membres de la FAVT hem tingut 
representació en la majoria de Consells i Taules de Treball Municipals en què hem participat 
activament amb una actitud  positiva de debat, diàleg i treball en temes molt diversos i de caràcter 
tant de tipus tècnic com social. 

La FAVT ha comptat amb la possibilitat de participar amb veu, però sense vot, en les Comissions 
Informatives Municipals. 

 
La Junta ha mantingut converses amb els Regidors per tractar el tema de la sostenibilitat de la 

FAVT. 
 

Exposem el més destacat de la nostra participació: 
 

3.6.1  MEDI AMBIENT 
 

CONSELL DE MEDI AMBIENT 

 

Amb la celebració de la «Setmana Europea de l’Energia Sostenible» del 25 al 29 d'octubre per 

tal de conscienciar la ciutadania sobre l’eficiència energètica les energies renovables, 

l’Ajuntament ha preparat una campanya de sensibilització sobre l’estalvi, l’eficiència i les energies 

renovables. Ha preparat diverses activitats tan presencials com virtuals incloses al cicle Terrassa 

Cooperativa, que tracten sobre l’autoconsum fotovoltaic, la transició energètica i les comunitats 

energètiques. 

 

Els treballs de planificació són el Pla Estratègic Vehicle Elèctric, Pla Actuació per l’Energia 

Sostenible i el Clima, Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire i els estudis dels models de gestió de 

residus. També hi ha un Pla de sequera de Terrassa. 
 

 

Aquest any, s’ha constituït el Comitè per a la Neteja i Gestió de Residus que està dirigit per la 

ciutadania en el que hi ha un president d’una associació de veïns, que és Xavier Vives, un 

Vicepresident; Diego López, un secretari, Xavier Cases i un coordinador tècnic que és Salvador 

Pérez. 

 

Hi ha cinc grups de treball previstos: 

 

 Control Social 

 Normativa 

 Fiscalitat i Pressupost 

 Informació i Sensibilització 

 Models i Sistemes 

 

Que treballaran en els següents plans: 

 

 Pla per a la recollida de mobles a tota la ciutat seguint el model aplicat a Segle XX. 

Un cop feta la prova pilot i valorada, es conclou que no s’aplicarà a la resta de la ciutat, ja que 

no es va apreciar cap millora rellevant amb relació al model que s’aplica dels altres barris de la 

ciutat. 

 

 Pla de neteja continuada i freqüent dels contenidors (lateral i posterior) 

TAULA RESIDUS 
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El ritme de neteja dels contenidors no ha millorat envers temps enrere. 

 

 Segons les ordenances, s’ha de dedicar el 2%, de la taxa a sensibilització i campanyes.  

 

 El Pla de l’Ajuntament, vol assolir els objectius del 60% en recollida selectiva abans del 

2023. Ha iniciat una campanya informativa i de sensibilització. 

 

 El Comitè ja té un Pla de treball per l’any 2022 que inclou accions a curt, mig i llarg 

termini per tal d’avançar en la millora de la gestió dels residus. 
 

 

 

L’Ajuntament ha programat una desena d’actuacions a les rieres i torrents de la ciutat, 

principalment, són treballs de desbrossada a les lleres urbanes. En tema de residus, es faran 

actuacions per netejar deixalles en alguns trams de les rieres. 
 

 

A la Comissió de les Rieres, s’ha tractat el projecte d’AEG, ja que des de l’AV Egara hi ha 

preocupació pel tema dels desaigües que van a la riera, es creu que haurien d’anar per un canal 

independent.  

Aquest any, hi ha hagut afectacions per les pluges a Can Colomer, al Torrent de Can Mitger.  

Es va parlar de la proposta del cobriment d’un tram (250m aprox.) de la Riera del Palau, (zona 

del pont de Rellinars).  

Des de la FAVT, es veu la necessitat d’un projecte global que permeti una visió general del 

projecte i la seva afectació als diferents barris, que reflecteixi l’ordre d’execució de les obres per 

trams, on també s’indiqui que pensen fer a sobre del cobriment, i quin ús li volen donar. 

Aquest any s’ha treballat pel 59 aniversari de la Riada. 
 

 

S’ha aprovat l’aplicació del càrrec a Juan Cano com a Conseller del Consell d’Administració de T-

Aigua amb un compromís de permanència de 4 anys.  

 

 S’ha proposat però encara està pendent decidir, l’adhesió a AEOPAS, una entitat amb seu a 

Sevilla formada per empreses municipals d’aigua, on els seus objectius és la defensa de l’aigua 

com a be comú, la seva gestió és d’interès general i la solidaritat i cooperació internacional. 

S’està a l’espera de rebre resposta del Ministeri competent, per saber si l’ajuntament pot posar 

en aprovació al Ple Municipal aquesta adhesió, i si ha de ser el propi ajuntament o l’EPEL, qui 

assumeixi l’adhesió. 

 

 Hi ha conveni de col•laboració amb el sistema central d’Administracions de la Generalitat 

Catalunya. 

 

 Es vol donar entrada a noves empreses per l’obra de manteniment i ampliar el contracte de 

subministrament de magatzem (material).  

 

   TAULA DE SEGUIMENT DE LES RIERES 

COMISSIÓ DE LES RIERES 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE T-AIGUA 
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 Es vol demanar a l’Ajuntament que faciliti la contractació de personal qualificat (recursos 

humans, administratius i altres). 

 

 T-Aigua ha fet una re negociació en el preu amb Endesa, amb un percentatge de descompte 

que suposa un estalvi d’un milió d’euros. 

Al juliol de 2022 finalitza el contracte amb FECSA i s’haurà d’estudiar un nou contracte. 

 

 Es va aprovar el Pressupost per l’any 2022, hi ha prevista una inversió que s’aplicarà per 

formalitzar contractacions per executar partides per la planta d’Abrera i per canonades 

e instal•lacions, per la implementació d’un nou “Sistema de Gestió Econòmica i 

Comercial/ SGEC) i per instal•lacions i xarxa bàsica de la ciutat (plaques fotovoltaiques). 

 

 Les instal•lacions generals estan molt deteriorades i necessitarien una partida extraordinària 

de l’Ajuntament. 

No està previst invertir en reparacions de fuites d’aigua ja que cal una inversió considerable.  
 
 

 

El 19 de juliol es va aprovar al Ple Municipal, el Reglament de l'Observatori de l'Aigua de 

Terrassa (OAT), òrgan participatiu de caràcter consultiu, amb la capacitat d’assolir acords 

sobre el govern i la gestió de l'aigua.  

 

Aquest any s’ha tractat l’actualització del Padró que està pendent, el sabor de l’aigua i 

millores en la web de T-Aigua entre altres.  

 

S’ha escollit la nova Presidenta, Bea Escribano i en el seu lloc de Vicepresidència va ser 

nomenat Paco Rodríguez. 

La FAVT ha participat en les diferents Jornades d’OAT. Ha tingut una reunió amb ells, per 

tal de fer arribar a la ciutadania la tasca que s’està fent amb xerrades als Districtes, a les 

AA.VV. i fins i tot, s’ha valorat organitzar una fira d’entitats. 
 
Altres aspectes en que ha treballat OAT: 

 
 Presentació de l'informe "Audiència pública i rendició de comptes en el marc del comú". 

 
 Roda de premsa a la Masia Freixa, on es va fer la presentació de la maleta pedagògica de 

l’aigua, pels representants de la taula d’educació: 
 

• Es planteja una nova política tarifaria per l’any 2023. 
• El 2022 hi ha congelació de la tarifa. 
• Hi ha possibilitats de treballar en projectes comuns amb la Comissió de 

les Rieres.  
 

 El conveni que hi ha amb l’ACA finalitza l’any que ve.  
 

 Jornada Taller “EL DRET HUMÀ A L’AIGUA A DEBAT” on es va explicar el funcionament del 
OAT, els seus objectius i eixos de treball. 

 
 Xerrada “l’aigua Circular”  per tractar les alternatives i solucions basades 

en la natura per a la gestió de l’aigua a Terrassa en el marc d’una gestió 

OBSERVATORI DE L'AIGUA DE TERRASSA 
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participativa i sostenible. 
 

 Al Vapor Universitari de Terrassa es va celebrar el Congrés de la Gestió Pública del Servei 
d’Aigua per reivindicar la gestió pública de l’aigua i prendre consciència de les seves 
potencialitats, alhora que reforçar els llaços i sinergies entre administracions, institucions i 
altres actors del sector. 
 

 
3.6.2 MOBILITAT, VÍA PÚBLICA I MANTENIMENT URBÀ 

 
 

 
La Taula de la Mobilitat, òrgan municipal en què participem ha tingut l’objectiu de valorar les 

moltes propostes (les nostres incloses) que han presentat entitats i ciutadans a títol individual  per 
la seva consideració i inclusió en el nou Pla de Mobilitat. 

 
 Es vol fer una ampliació de vianants en alguns carrers. Es considera que no han comptat amb els 

veïns per saber la seva opinió. 
 

 La FAVT ja va manifestar la seva preocupació pels carrils bici, quan aquests afecten les zones 
d’aparcament o la seva circulació conjunta amb altres vehicles, crea perillositat. 

 
 L’Ajuntament està treballant en la matèria de protecció a usuaris vulnerables de la via, degut als 

canvis que s’estan donant als entorns urbans, més carrils bicis i altres vehicles de mobilitat 
personal. 

 
 Es vol augmentar la seguretat dels usuaris de les vies al mateix temps que hi hagi una mobilitat 

segura a nivell urbà. 
 

 

Els objectius d’aquest Consell són els de  valorar el nivell de seguretat a la nostra ciutat, 

mitjançant la presentació d’informes per part dels tres cossos de Policia, la Municipal, la Nacional i 

els Mossos,  en què expliquen  les estadístiques i casos singulars que es produeixen a la nostra 

ciutat, relatius a accidents, faltes i delictes.  

 

Aquest any, la plantilla de la Policia Municipal, consta de 235 efectius, 36 dels quals són dones. 

Recentment s’han incorporat 28 agents, alguns dels quals provenen del cos de Mossos 

d’Esquadra. La previsió és continuar augmentant aquestes places en els propers anys. 
 
 

3.6.3 SANITAT 
 

 

En aquest Consell participa la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa / Marea 

Blanca, amb l’objectiu de poder presentar totes les queixes i les deficiències que s’observen en 

l’àmbit sanitari. La FAVT col•labora amb la Plataforma. 

 

 

 

TAULA DE MOBILITAT 

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA 

CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
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La Plataforma ha treballat conjuntament amb els Comitès de Salut per tal d’unir esforços, un fet 

summament important per poder avançar i assolir els objectius. 

 

La Federació ha recolzat les reivindicacions de la Plataforma per a una sanitat pública: 

 

 El 29 d’octubre, la PDSPT/Marea blanca de Terrassa va recollir firmes per una sanitat pública 100 

x100 i una gestió de Mútua de Terrassa també pública. 

 

 Al novembre, es va fer una manifestació per exigir condicions dignes dels professionals i una 

atenció digna pels ciutadans. 

 

  A la reunió amb el consorci sanitari i districtes, van assistir l’AV de Sant Pere Nord (que va 

organitzar la trobada), AV de la Font de l’Espardenyera i Can Tusell, la PDSPT, Regidors de 

l’Ajuntament i el gerent del Consorci Sanitari.  

Es va parlar de la situació del CAP Nord, que abasta molta gent i s’ha fet petit, afegint que la seva 

estructura no permet l’ampliació.  

Aquesta saturació de pacients, fa que els metges no puguin fer el seguiment dels malalts 

adequadament.  

 

 Es reivindica que és necessari un altre CAP, ja que el nou CAP Roca que abastirà 6.000 persones 

no arreglarà la situació. 

 

 Es demanen QUACs, es pensa que almenys, calen 4 en la ciutat de Terrassa, per poder agilitzar 

les llistes d’espera dels metges de capçalera. El QUAC cobriria la urgència mèdica i evitaria haver 

d’anar a l’hospital. 
 

  

3.6.4 CIUTADANIA I SERVEIS SOCIALS 
 

 

Aquest any, s’està treballant sobre els problemes amb la bústia ètica. Hi ha descontent amb la 

manca de control de les instàncies que arriben a l’Administració, ja que es considera important 

poder fer un seguiment de les demandes dels ciutadans. 

 

També hi ha cert descontent per no poder participar com cal en aquesta Comissió, i perquè hi 

ha manca de recursos tècnics per treballar. 

 

 Es va fer una reunió especial per parlar de pressupostos.  

 

 També es va fer una Comissió per parlar d’empreses locals, on es va mirar la normativa.  

 

 Es reflexiona que les empreses municipals públiques no estan comptant amb la participació dels 

treballadors, pel que el funcionament és més propi d’una empresa privada. Als òrgans de 

direcció de les empreses públiques hauria d’haver una representació ciutadana i/o de 

treballadors. En cas contrari, aquest aspecte seria sancionable per no complir els mínims de 

participació ciutadana que figuren a la llei catalana. 

PDSPT/Marea Blanca 

COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA 
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Actualment, des de la FAVT, es vol reivindicar la millora dels drets dels treballadors/es del SAD i 

del servei que s'ofereix als usuaris/es. 

 

L'Ajuntament i empreses concessionàries volen implementar un nou projecte on s'obliga a les 

treballadores del Servei d'Assistència a domicili que organitzin i coordinin els serveis, augmentant 

la seva responsabilitat sense cap remuneració a canvi. 

 

En protesta en aquestes polítiques socials, les associacions i entitats de Terrassa amb fet un 

manifest per reivindicar un servei públic de qualitat, on les treballadores tinguin unes condicions 

laborals dignes i, tanmateix, es pugui oferir un bon servei als usuaris/es. També s'ha fet una 

campanya per la municipalització del SAD. 

 

Respecte al Reglament datat en 2010, hi ha 4 punts per actualitzar: 

 

 Superar els límits d'ajudes socials i a habitatges que estaven desfasats 

 

 Tenir en compte altres despeses d’ habitatge com manutenció i compensació 

 

 Enfortir el sistema de serveis socials i 
 

  Avançar en el model d'oficina de serveis socials, traient la tasca burocràtica a les tècniques 

perquè puguin donar un servei més directe al ciutadà. 

 

El Consell d'Entitats ha presentat una proposta per formar una Comissió per millorar els eixos 

de Serveis Socials, amb totes les entitats que vulguin participar per fer aportacions, amb la 

intenció d'aconseguir un Pla de Xoc. 

 

Política Social d'Habitatges que compta amb OFIMAPE (eficiència energètica, 

subministraments de la habitatge) OFIMEC (oficina de lloguer) i l'Oficina d'Intermediacions, han 

informat que estan desbordats d'expedients pel que s'ha proposat dedicar els esforços al treball 

de prevenció i d'ajudes. 

 

Com a novetat, s'ha assolit que les Polítiques d'Habitatge formin part de Serveis Socials així 

com la Taula d'emergència. 

 
 

3.6.5 CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT 
 

 

Es va presentar el Pla d’Accessibilitat de la Diputació on es donava com acceptable les voreres 

de 90cm, i des de la Comissió (Prou Barreres i tècnics de l’Ajuntament) es van presentar 

al•legacions a la Diputació sobre aquest punt, ja que no són accessibles per tothom. 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 

TAULA DE CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT 
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El dia 3 de desembre es commemorà el dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, amb 

diverses activitats, com la cursa, concurs de disseny, un acte institucional, el Mapathon i un 

manifest. 

 

Des de l’oficina de Capacitats Diverses, es treballa per avaluar l’accessibilitat cognitiva, per tal 

d’adaptar els espais. 
 

 

Aquesta Comissió, propulsada per Prou Barreres, treballa per fer complir el Pacte Terrassa per 

l’accessibilitat, amb ànim de fer sentir la veu de les persones amb discapacitat física.  

 

Actualment s’està treballant en el tema dels aparcaments. 

 

També es posa l’atenció en les oficines bancàries accessibles que van tancant creant més 

impediments als usuaris amb discapacitat. 

 
 

3.6.6 HABITATGE 
 

 

El Consell Municipal d'Habitatge es va constituir el 8 de juliol de 2021.  

En la sessió en que es va constituir, es van exposar les principals accions dels anys 

2019 i 2020, i es van exposar les actuacions planificades pel 2021.  

El 6 d'octubre es va escollir la representant de la FAVT com a Vicepresidenta Segona 

que també forma part de la Comissió Permanent. 

A la reunió de la Comissió Permanent del Consell, es va fer una radiografia de l'estat 

de l'habitatge a Terrassa i es van recollir les propostes per a crear els grups de treball 

d'aquesta Comissió.  Es va parlar de crear-ne 4, de moment:  

 Llançaments 

 Accés a l'habitatge per a persones amb capacitats diverses 

 Rehabilitació i sostenibilitat d'habitatges  

 Urbanització inclusiva i sostenible. Emergència climàtica i habitatge. Objectius ODS.  

 

Terrassa serà declarada com a zona tensionada per tal de poder regular preus de lloguer, es 

reforçarà el tanteig  i retracte per part de l'Ajuntament, es faran ajuts als joves i a la rehabilitació.  

 

3.6.7 PACTE DASIG 

El 17 de maig, Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, des del Servei LGTBI+ de l'Ajuntament de 
Terrassa, amb la intenció de començar a posar nom a molts comportaments que no en tenen, han 
creat la campanya "Nou Diccionari LGTBI-fòbic", amb l’objectiu de lluitar contra l'LGTBI-fòbia. 

COMISSIÓ D’ACCESSIBILITAT 

CONSELL MUNICIPAL D’HABITATGE 
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S’han realitzat sessions participatives per a l'elaboració del futur Pla per la Diversitat Afectiva, 
Sexual i de Gènere 2022 - 2025.  

Des de l’1 de juliol de 2021, ha estat disponible el document del Pla d'Accions del Pla DASIG. 

El 14 de juliol s’ha celebrat el Dia Internacional per la visibilitat no binària, una jornada 
reivindicativa celebrada des del 2012 que té com a objectiu, la conscienciació i la visibilitat de les 
necessitats de les persones no binàries arreu del món. 

 

3.6.8 PROJECTE FUTUR CA N’ANGLADA 2030 
 

Aquest any, es destaquen els següents aspectes: 

 Mercat il·legal. Es vol treure el “mercat de la Misèria” i derivarlo a un altre espai més 

adient. 

 Antenes Parabòliques. Es proposen les antenes col·lectives en lloc de les personals 

per donar una millor imatge al barri. 

 Casa d’oficis pels joves de Ca n’Anglada, especialment per aquells sense estudis, on 

puguin accedir i tenir una oportunitat de treball. 

 Seguiment de les trucades al 092, projecte pendent de pressupost. 

La majoria dels projectes  no estan començats o tenen molt poca activitat. Hi ha projectes 

en estudi però falta un seguiment d’avaluació dels projectes. 

Des de l’Associació de Ca n’Anglada hi ha molt desànim perque no s’està avançant com 

caldria. 

Per part de l’Ajuntament, es van presentar altres projectes que eren de ciutat, però no els 

propis del barri. El tema de la Centralita, van dir que ho estaven estudiant, el tema del mercat 

no es va concretar res, com tampoc sobre la dinamització del poliesportiu i van assenylar que  

el el tema de les antenes parabòliques era secundari. 

Davant la resposta de l’Ajuntament, veient que la seva valoració és diferent de la dels 

veïns, aquests es plantejen enviar informació sobre el seguiment dels microprojectes al 

mateix Ajuntament, i també portar-ho al Síndic de Greuges de Catalunya, que ja coneix els  

microprojectes, i si és necesari als medis de comunicació. 

Des de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, s’agraeix el suport de la FAVT. 

 
 

3.6.9 ALTRES GRUPS DE TREBALL 
 

 

La FAVT participa en el Consell d’Entitats, on es treballen temes comuns i en molts casos, amb 

les mateixes entitats. 

 

El Consell d’Entitats té com a objectiu aglutinar diverses entitats de la ciutat (MPD, PDSPT, Taula 

de l’Aigua, Prou Barreres, etc..) Es recorda que ja amb el II Parlament, es van presentar mocions a 

CONSELL D’ENTITATS. ESPAI DRETS. II PARLAMENT CIUTADÀ 
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l’Ajuntament a fi de ser aprovades. Es va treballar per la gestió pública de l’aigua, també es van 

tractar temes com les residències, habitatge i sanitat. Les mocions van ser aprovades al Ple, però 

no apliquen. 

 

Actualment, està treballant per fer el III Parlament, amb l’objectiu de parlar del Futur de 

Terrassa, com es vol a curt i a llarg termini. Estan interessats en intercanviar opinions amb la 

Plataforma Tu Ets Entorns Terrassa. 

S’estan recollint signatures per la gestió pública de Mútua. 

Es treballa per aconseguir més habitatge públic ja que a Terrassa només hi ha un 4%. 

També es Lluita sobre el sistema de pensions que es vol implantar a nivell europeu. 

Des de la Taula de l’Aigua, es treballarà en el canvi del sistema tarifari i el plantejament d’un 

consum mínim vital. 

 

Des de el Casal de la Dona s’han preparat els actes pel 25 de novembre “Dia Mundial per 

l’eradicació de la violència vers les dones”. 

Es preparen Xerrades als barris sobre la pobresa energètica. 

 
 

 

Aquest moviment ha treballat en les següents accions: 

 

El 15 de juliol es va fer una concentració organitzada per MPD conjuntament amb l’AV del Pla 

de Bon Aire, per reivindicar el tema de la retirada de bancs i caixers dels barris. 

 

A la manifestació del 13N, la FAVT ha participat fent lectura del manifest que han preparat els 

Sindicats de CCOO, UGT i la CONFAVC, per exigir mesures als governs per rebaixar el preu de la 

llum. Es vol que l’Ajuntament de Terrassa, posi les bases necessàries per a la creació d’una 

Empresa Municipal Energètica que tingui la forma de Cooperativa, i per tant amb un component 

més democràtic i participatiu. 

 

Es va reivindicar:   

1. La creació d’una prestació de subministrament mínim vital. 

2. Establir un tram de consum a preu reduït. 

3. Condonar els deutes de les famílies amb les empreses subministradores. 

4. Convertir en estructural el mecanisme pel qual es detreuen a les empreses elèctriques els 

beneficies caiguts del cel. 

5. Establir un mecanisme de contractes a mitjà termini a un preu fix. 

6. Fer més senzill i assequible el canvi de potència contractada. 

7. Transformar el mercat marginal canviant-lo pel principi de remunerar segons cost. 

8. Posar fi a l’oligopoli elèctric. 

9. Treure components de la factura elèctrica que siguin assumits pels pressupostos generals 

de l’Estat. 

10. Impulsar la transició energètica (energies renovables, implantació autoconsum i 

comunitats energètiques, fons ajudes a famílies vulnerables i comunitats de veïns) 
 

 
 
 

MOVIMENT PER LES PENSIONS DIGNES 
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Aquesta Comissió vetlla per millorar la situació de les residències, que estiguin a l’abast de 

tothom, especialment per les persones dependents i que puguin gaudir d’una atenció digna i 
saludable. 

 
S’està treballant un document amb l’Alcalde per enviar a la Generalitat quan hi hagi un nou 

govern, on quedi reflexat una petició de les necessitats en general de tota la gent gran, en 
qualsevol aspecte o situació en que es pugui trobar ( residències, vivendes tutelades, 
cohabitatge...). Sobre el tema de cohabitage tenen 5 o 6 candidats, però han de ser 20 o 24. 

 
La Comissió ha fet una reunió amb la Regidora de Gent Gran, Mónica Polo. També ha 

demanat reunió amb la Consellera de Benestar Social de la Generalitat, per parlar de la 
construcció d’una residència pública al barri de Sant Pere Nord.  

 
Referent a la residència de Mossen Homs, hi ha una planta reformada i dos encara pendents 

de reforma.  Actualment, no ha augmentat el nombre de residents, i les dades de llista espera 
apunten a unes 500 persones, que sol•liciten plaça pública en la residencia.  

Per les vivendes tutelades, la llista d’espera és d’unes 300 persones. 
 

 
3.6.10 ALTRES PARTICIPACIONS I SUPORT DE LA FAVT 

 

XES 

 

XES ha demanat a la FAVT que es presenti a  la candidatura de les seves eleccions.  

 

COESPE 

 

COESPE per tal de conseguir una auditoria dels comptes de la Seguretat Social, insta a 

totes les plataformes a que instin als seus municipis la presentació per part d’un o varis dels 

grups polítics una Moció al Ple Municipal per aunar essforços. 

La FAVT s’ha adherit en aquesta petició. 

 

Els metges del CAP Nord, van demanar ajuda a l’A.V. de Sant Pere Nord per la diversitat de 

problemes que tenen; estan treballant sense direcció, es veuen obligats a fer moltes hores 

extres per manca de personal, tenen falta d’espai i de seguretat (agressions per part dels 

pacients).  

El CAP Nord que en el seus inicis, estava pensat per abastir una població de 26.000 

persones, ara ha d’abastir unes 48.000 persones. Quan entri en funcionament el CAP Roca 

s’estima que marxarien 6.000 persones, el que encara seria insuficient per relaxar la situació. 

S’afegeix, que amb el projecte AEG, hi haurà un augment de persones (unes 1.600), ja que 

aquests nous residents, també aniran al CAP Nord. 

L’A.V. de Sant Pere Nord, va fer un comunicat als medis (Canal Terrassa, Malarrassa..) per 

explicar la problemàtica en que es trobava el CAP Nord.  

COMISSIÓ RESIDÈNCIES PÚBLIQUES 

CAP NORD 
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Es va informar de la situació als barris del Districte 6, i es va comptar amb algunes de les 

AA.VV. en l’entrevista amb Canal Terrassa.  

Més endavant es van reunir el Consorci i l’Ajuntament de Terrassa per exposar aquests 

temes. 

Preocupa que hi ha personal que es jubilarà i haurà dificultats per substituir-los. 

 

 

La FAVT juntament amb l’AV de Ca n’Anglada van demanar a l’Ajuntament la implantació 

d’aquest projecte per fomentar la cohesió al barri i la bona convivència. 

L’Ajuntament farà un conveni amb la CONFAVC per dur a terme dit projecte i compta amb 

un pressupost de 40.000€. 

L’A.V de Ca n’Anglada ha demanat un esborrany del document perquè vol ser partícip de 

la redacció del projecte, tanmateix creu convenient que la FAVT també pugui participar. 

 

 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha reclamat una pròrroga en la moratòria de la 

Llei Antidesnonaments que s’acabava el 9 d’agost. 

Han fet arribar una carta al jutjat degà de Terrassa, amb una petició perquè "prengui 

decisions urgents i contundents" contra la pràctica "injustificada i negligent" detectada en 

almenys cinc jutjats. L'entitat també ha assenyalat a bancs, fons voltors i a la "poca acció" 

dels governs contra els qui "fan negoci amb les necessitats bàsiques".  

L'acció ha comptat amb el suport de la Síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, i 

amb la Comissió d'Habitatge del Col•legi d'Advocats de Terrassa (ICATER), que han signat la 

petició emesa al jutge degà i han reconegut el dret a l'habitatge contra un "dret fonamental 

que saben que sovint no es compleix".  
   
 

 

La Plataforma Tu Ets Entorns ha iniciat una breu campanya per tal de participar del procés que 

té obert l'Ajuntament sobre l'Agenda Urbana de Terrassa, un procés participatiu que té com a 

objectiu el Desenvolupament Sostenible en acord als definits per Nacions Unides, així com amb 

l'Agenda Urbana de Catalunya i l'Agenda Urbana Espanyola. 

Aquesta campanya ha estat aprovada. 

Respecte a l’aprovació definitiva de la modificació del POUM per construir un macro polígon de 

logística a l’entorn natural dels Bellots II, la Plataforma ha impulsat una concentració en protesta 

per no respectar l’entorn natural. 

 

 
La FAVT va assistir a l’acte d’Homenatge a les víctimes del Covid, presidit per l’Alcalde de 

Terrassa. 
 
 

PROJECTE A-PORTA 

PAH 

PLATAFORMA TU ETS ENTORNS 

ACTE HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL COVID-19 
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3.6.11 ALTRES ENTITATS AMB LES QUE COL·LABOREM 

 

La FAVT participa en les reunions d’ALEI, on s’estan preparant unes taules de treball 

sectorials amb l’objectiu de ser un espai de trobada per les entitats, que ajudi a detectar 

necessitats i fer propostes de solució. 

L’entitat està iniciant un Pla de Xoc amb una sèrie de propostes que es portaran a l’àrea de 

drets socials de l’Ajuntament de Terrassa. En aquest Pla es farà un recull de les necessitats 

detectades en les sectorials de 2021. 

 

La FAVT té un conveni amb Prou Barreres que es dedica a promoure la plena igualtat de 

drets i oportunitats, mediant l’ aplicació de l’ accessibilitat universal. 

 
La FAVT juntament amb Prou Barreres, Terrassa Camina, Camí Escolar Terrassa i Bici Terrassa 

Club, han presentat un manifest en protesta a la proposta d’ampliar fins al 2024 la moratòria perquè 
motos i ciclomotors puguin seguir aparcant sobre de les voreres. 

 

Des de Prou Barreres i altres entitats s’ha volgut formar una comunitat per treballar en el 

servei d‘assistència personal. 

Es va presentar un manifest a l’Alcaldia per reivindicar que a Terrassa hi hagi un espai dins 

de Capacitats Diverses dedicat a l’assistència personal i que es destini un pressupost 

específic.  

 

 
3.6.12 COMUNICACIÓ  INTERNA,  AMB  ELS  CIUTADANS  I  AMB  ELS  DIFERENTS  MITJANS 

 
En l’any 2021 hem consolidat el treball en xarxa entre els membres de la Junta a través del correu 

electrònic, el whatsapp, el facebook, el twiter i l’Instagram. 
 
Referent al nostre contacte en els diferents mitjans informatius les nostres notícies i comunicats 

han estat presents molt sovint en gran part dels d’àmbit local, inclòs el Canal Terrassa TV. 
 
 
 
 
 
 
 

  

ALEI 

PROU BARRERES 
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ACTIVITATS REALITZADES EN L’ANY 2021 
 

ASSISTÈNCIA A CURSOS, TALLERS I JORNADES D'ALTRES ENTITATS 

20/01/2021 Tallers del projecte Terrassa preparada i resilient – Ajuntament- 

16/03/2021 Monogràfic de Residus al Casal de Barri Segle XX  

24/03/2021 Activitat Formatives de la CONFAVC TRAMA 1a –Telemàtica- 

25/03/2021 Activitat Formatives de la CONFAVC TRAMA 2a –Telemàtica- 

24/05/2021 Parlar sobre el Projecte Pica-Porta -C.C. Montserrat Roig- 

03/06/2021 Sessió convocatòria de Residus Av Segle XX 

 REUNIONS ASSOCIACIONS VEÏNALS 

08/02/2021 Reunió el Futur de Ca n’Anglada -Online- 

23/03/2021 Reunió AV sobre el carril bici des de la carreta Matadepera fins l’Estació del Nord- Online- 

15/04/2021 Reunió AV sobre el carril bici des de la carreta Matadepera fins l’Estació del Nord- Online- 

19/04/2021 Reunió amb l’AV Poble Nou-Zona Esportiva 

22/04/2021 Reunió del Projecte Pica-Porta districte-2 Ca n’Anglada- Telemàtica- 

11/05/2021 Reunió amb la Regidora Lluïsa Melgares sobre el carril bici   amb cinc AV i la FAVT 

17/05/2021 Reunió el Futur de Ca n’Anglada 2030 -Online- 

22/07/2021 Reunió AV Sant Pere Nord amb directius de Can Nord 

30/06/2021 Reunió amb la Síndica i col·lectiu afectats del C. Francesc de Vitòria amb Lluis Companys 

16/11/2021 Reunió AV Can Jofresa amb la junta 

ENTREVISTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  I ARTICLES 

20/01/2021 Moció de la FAVT contra la pujada elèctrica –Diari de Terrassa- 

26/02/2021 La FAVT porta el ple la pujada de la factura elèctrica en pela onada de fred 

29/04/2021 Roda de Premsa AV Ca n’Anglada-Favt lectura del manifest per una convivència integradora 

19/10/2021 La Favt estrena nova junta d'unitat i també paritària 

02/11/2021 FAVT_les nostres prioritats són l'habitatge i els residus_ 

12/01/2021 Reunió Junta FAVT   -Telemàtica- 

30/01/2021 Assemblea General – Ordinària-Favt- 

09/02/2021 Reunió Junta FAVT   -Telemàtica- 

23/02/2021 Consell Gestor FAVT -Telemàtica- 

02/03/2021   Reunió Junta FAVT   -Telemàtica- 

25/03/2021   Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

30/03/2021   Reunió Junta FAVT   -Telemàtica- 

13/04/2021 Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

27/04/2021   Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

11/05/2021   Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

03/05/2021 Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

11/05/2021 Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

25/05/2021 Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

08/06/2021 Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

22/06/2021 Consell Gestor FAVT –Centre Cívic Francesc Macià- 

06/07/2021 Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

14/06/2021 Consell Gestor FAVT –C.C. Ca n’Aurell 

06/07/2021 Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

20/07/2021 Reunió Junta FAVT- Telemàtica- 

07/09/2021 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 

21/09/2021 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 

27/09/2021 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 
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05/10/2021 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 

26/10/2001 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 

17/10/2021 Assemblea General Ordinària –C. C. Ca n’Aurell- 

02/11/2021 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 

09/11/2021 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 

23/11/2021 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 

14/12/2001 Reunió Junta FAVT - C.C. Ca n’Aurell- 

ASSEMBLEES, CONSELLS FEDERALS I REUNIONS AMB LA CONFAVC 

19/01/2021 Procés participatiu Estratègia Catalana Adaptació al Canvi Climàtic 2031-2030  

10/02/2021 Consell Federal CONFAVC 

23/02/2021 Seminari Procés participatiu Experts Eix-2- Confacv- 

31/03/2021 Reunió Confavc Aporta- Online- 

28/04/2021 Pla de rodalies Catalunya 2020/2030 AV i Federacions Mobilitat al meu barri municipal 

05/06/2021 Convocatòria 36ª Assemblea General de les AV de Catalunya (Confavc) 

29/06/2021 Procés de reflexió i revisió del model de Governança de la CONFAVC 

20/07/2021 Ajuts de Model de Governança als reptes estratègics de l’organització 

21/09/2021 Consell Federal CONFAVC 

21/09/2021 Identificació les noves dinàmiques organitzatives i de Governança. 

19/10/2021 Ajust de l’Arquitectura organitzativa espais de participació i decisió i necessaris i integració 

16/10/2021 Gala de la innovació veïnal la 4a edició dels reconeixements 

15/12/2021 Som Associacions tenim valors-Confavc- Cap a un codi ètic de les Associacions de Catalunya 

18/12/2021 Consell Federal de la CONFAVC –Rbla. Sta. Mònica- 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS i GRUPS DE TREBALL 

Grup de Treball PDSPT i Marea Blanca 

13/01/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

20/01/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

27/01/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

03/02/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

10/02/2021 Roda de Premsa per la defensa i millora de les condicions de l’atenció sanitària 

17/02/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

24/02/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica-  

03/03/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

10/03/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica-  

17/03/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

24/03/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

31/03/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica-  

07/04/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica-  

14/04/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica-  

21/04/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

28/04/2021 Reunió PDSPT- Telemàtica- 

05/05/2021 Reunió PDSPT - Telemàtica- 

12/05/2021 Reunió PDSPT -A.V Cementiri Vell 

19/05/2021 Reunió PDSPT -A.V Cementiri Vell 

26/05/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

02/06/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

09/06/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

16/06/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

23/06/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

30/06/2021 Concentració davant CAP Rambla- 

08/09/2021 Reunió PDSPT – Casal -vint-i-dos de juliol 

15/09/2021 Reunió PDSPT -  Casal -vint-i-dos de juliol 
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22/09/2021 Reunió PDSPT - Casal -vint-i-dos de juliol 

29/09/2021 Reunió PDSPT  -Casal -vint-i-dos de juliol 

04/10/2021 Reunió PDSPT, CAP NORD, CST, AAVV –C. Cívic President Macià- 

06/10/2021 Reunió PDSPT  -Casal -vint-i-dos de juliol 

13/10/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

20/10/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

27/10/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

03/11/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

10/11/2021 Reunió PDSPT amb Marea Blanca -Avv. Cementiri Vell 

17/11/2021 Reunió PDSPT-Avv. Cementiri Vell 

24/11/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

01/12/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

15/12/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

22/12/2021 Reunió PDSPT -Avv. Cementiri Vell 

Alei 

30/06/2021 Assemblea General Alei- Telemàtica- 

15/10/2021 Assemblea Extraordinària - C. Pere de Fizes- 

16/12/2021 Reunió Pla de Xoc -Alei -Capacitats Diverses 

20/12/2021 Convocatòria reunió sectorial pobresa i exclusió “Alei” 

 EEDD  - Grup de Treball Espai Drets  

03/01/2021 Reunió Espai Drets i Comissió Seguiment de la Carta Europea -C.C. Ca n'Aurell- 

13/02/2021 Concentració davant Jutjats de Terrassa –Volem Mediació- 

11/02/2021 Reunió Espai Drets amb l’alcalde per a la moció Pla de Xoc –Ajuntament- 

17/03/2021 Reunió  d’ EEDD amb el regidor de Serveis Socials - Pla de Xoc- 

08/04/2021 Reunió d’EEDD –Telemàtica- 

03/06/2021 Reunió d’EEDD –Telemàtica- 

05/06/2021 Preparació Jornada presencial sobre Serveis Socials  

11/06/2021 Reunió EEDD valoració reunió Serveis Socials a Masia Freixa- 

01/07/2021 Reunió EEDD valoració reunió Serveis Socials a Masia Freixa- 

09/09/2021 Reunió d’EEDD –Telemàtica- 

23/09/2021 Reunió d’EEDD - C.C. Ca n'Aurell- 

07/10/2021 Reunió d’EEDD - C.C. Ca n'Aurell- 

                                             Consell d´Entitats d’Acció Ciutadana 

11/01/2021 Consell d´Entitats  -Casal de la Dona- 

13/01/2021 Concentració davant Jutjats de Terrassa – Volem Mediació- 

21/01/2021 Reunió Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana- Telemàtica- 

04/02/2021 Reunió Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana- Telemàtica- 

25/02/2021 Reunió Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana- Telemàtica- 

18/03/2021 Reunió Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana- Telemàtica- 

20/05/2021 Reunió Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana- Telemàtica- 

27/05/2021 Roda de Premsa Mútua de Terrassa  

17/06/2021 Reunió de Consell d’Entitats- Casal Segle XX 

16/09/2021 Reunió de Consell d’Entitats- Casal Segle XX 

21/10/2021 Reunió de Consell d’Entitats- Casal Segle XX 

18/11/2021 Reunió de Consell d’Entitats- Casal Segle XX 

                                Comissió de Seguiment de la Carta Europea 

25/03/2021 Comissió de Seguiment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat 

12/05/2021 Comissió de Seguiment de la Carta Europea SDHC- a la Masia Freixa- 

01/07/2021 Comissió de Seguiment de la Carta Europea SDHC- a la Masia Freixa- 

26/09/2019 Presentació Taller Pobresa Energètica – C.C. Montserrat Roig- 

30/09/2019 Consell d’ Entitats d’ Acció Ciutadana –Casal de la Dona- 

21/11/2019 Reunió d’Espai Drets –C.C. Ca n’Aurell- 
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28/11/2019 Comissió Ciutadana Carta Europea – C. Cívic Ca n’Aurell- 

LGTB Terrassa 

17/05/2021 Dia Internacional contra fòbia LGTB 

20/05/2021 Dia Internacional  

06/07/2021 Pla d’Accions Sessió participativa LGTB – Guia de comunicació Inclusiva- 

Iaioflautes - Marea Pensionistes - Moviment per les Pensions Dignes - 

11/01/2021 Concentració MPD Pla de Pensions privats d’Empresa i dona salari-Davant de l’Ajuntament- 

18/01/2021 Concentració MPD Banca i Pensions-Davant de l’Ajuntament- 

25/01/2021 Concentració MPD Lluitem per la Sanitat Pública-Davant de l’Ajuntament- 

01/02/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament-Jubilació als 65 anys- 

08/02/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament-Auditoria a la Seguretat Social Fons Europeus- 

15/02/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament-Pensió mínima subtilització 40 anys 

22/02/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament-Reconversió Industrial -Coespe- 

01/03/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament-Parlem de Mobilitzacions 8 de Març- 

08/03/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament-sense les dones el món s’atura- 

15/03/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament-Pensions públiques dient no als plans de pensions  

22/03/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament –Contra Abusos bancaris, pensions. 

29/03/2021 
Concentració MPD davant de l’Ajuntament - Pensions Públiques diuen NO als plans Pensions 

privats d’empreses 

12/04/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

19/04/2021 Concentració MPD davant BBVA, Rambla d’Egara, 348  

26/04/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

03/05/2021 Concentració MPD davant- Plaça Dr. Robert- Mútua- 

10/05/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

17/05/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

24/05/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

27/05/2021 Roda de Premsa Mútua de Terrassa  

29/05/2021 Marea Pensionista COESPE Mobilització estatal 

31/05/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

07/06/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

14/06/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

21/06/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

28/06/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

05/07/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

19/07/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

26/07/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

13/09/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

20/09/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

27/09/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

04/10/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

11/10/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

15/10/2021 Manifestació a Madrid Les Pensions es defensen - 

18/10/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

25/10/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

01/11/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

08/11/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

13/11/2021 Concentració manifestació de l’Ajuntament al Portal de Sant Roc –MPD- 

15/11/2021 Concentració MPD davant de l’Ajuntament - 

22/11/2021 Moviment Pensions Dignes Concentració– Ajuntament- 

13/12/2021 Moviment Pensions Dignes Concentració– Ajuntament- 

20/12/2021 Moviment Pensions Dignes Concentració– Ajuntament- 
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27/12/2021 Moviment Pensions Dignes Concentració– Ajuntament- 

Grup de Treball XES-AES 

11/01/2021 Convocatòria Permanent –Telemàtica- 

19/01/2021 Assemblea anual Xes–Telemàtica- 

25/01/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

01/02/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

18/02/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

15/02/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

22/02/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

01/03/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

04/03/2021 Reunió Xes amb el regidor- Telemàtica- 

08/03/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

11/03/2021 Assemblea General Ordinària XES CATALUNYA- Telemàtica- 

15/03/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

22/03/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

29/03/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

12/04/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

21/04/2021 Assemblea General Extraordinària  -Telemàtica- 

19/04/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

26/04/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

03/05/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

10/05/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

17/05/201 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

24/05/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

31/05/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

07/06/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

14/06/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

21/06/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

28/06/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

05/07/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

12/07/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

19/07/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

26/07/2021 Grup de Treball Xes-Telemàtica- 

08/11/2021 AES Terrassa –Telemàtica- 

Comissió Rieres 

04/02/2021 Comissió de les Rieres –Av Arenes- 

10/02/2021 Comissió de les Rieres –Av Arenes- 

18/02/2021 Comissió de les Rieres –Av Arenes- 

15/04/2021 Comissió de les Rieres –Av Arenes- 

27/04/2021 Taula de Seguiment de les Rieres –Telemàtica- 

03/06/2021 Comissió de les Rieres –Av Arenes- 

17/06/2021 Comissió de les Rieres-Telemàtica- 

09/09/2021 Comissió de les Rieres -AV Arenes- 

18/09/2021 Districte 4 Riuada actes –Roc Blanc- 

22/11/2021 Taula de les Rieres -Plataforma tu ets entorns –Team- 

Residències Públiques 

13/01/2022  Comissió Residències Públiques   

14/02/2021 Comissió Residències Públiques   

07/04/2021 Comissió Residències Públiques   

19/05/2021 Comissió Residències Públiques   

30/06/2021 Comissió Residències Públiques   
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21/10/2021 Comissió Residències Públiques   

14/11/2021 Comissió Residències Públiques   

01/12/2021 Comissió Residències Públiques  -Ajuntament de Terrassa- 

 OAT - Taula Aigua i Cicles de l’ Aigua 

26/01/2021 Comissió OAT Servei d’abast d’aigual de Terrassa Joan Gaya 

16/03/2021 Dones de l’Aigua – Cinema Catalunya- 

18/03/2021 Presentació de l’Estudi Innovant en el govern del Servei Urbà de l’Aigua d’Edurne Bagué 

16/03/2021 Convocatòria Plenari de l'Observatori de l'Aigua (OAT) –Telemàtica- 

26/04/2021  Convocatòria Observatori Plenari de d’Aigua (OAT)- Telemàtica 

06/05/2021 Xerrada Aigua Circular la gestió de l’aigua local i regional –Auditori de l’UPC- OAT- 

20/05/2021 Convocatòria reunió Plenari OAT- Teams- 

09/06/2021 Jornada sobre l’impacte del canvi  climàtic –OAT- 

15/06/2021 Xerrada Taller conèixer l’empresa pública –OAT- 

15/07/2021 Dones de l’Aigua III jornades - L’Arxiu Històric de Terrassa 

15/07/2021 Convocatòria Plenari de l’Observatori –Colom,1- 

18/09/201 Roda de premsa “Maleta de l’Aigua” Taula d’Educació presentació OAT 
21/10/2021 L’OAT TR5 del Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat de la UPC, 
10/11/2021 Xerrada de l’aigua Circular Alternativa –Masia Freixa- 
24/11/2021 1r Congrés Gestió Pública del Servei d’Aigua –Vapor Universitari- 
25/11/2021 1r Congrés Gestió Pública del Servei d’Aigua –Vapor Universitari- 
02/01/2021 Observatori de l’Aigua i Rieres –Districte 3 C. Cívic Alcalde Morera- 
15/12/2021 Reunió Junta FAVT amb l’OAT – C. Cívic Ca n’Aurell- 
16/12/2021 Plenari OAT a la Masia Freixa- 

REUNIONS I ASSISTÈNCIES AMB L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 

20/01/2021 Reunió amb Cristina Álvarez i tècniques de Serveis Socials – Ajuntament- 

08/02/2021 Reunió Futur de Ca n’Anglada –Telemàtica- 

25/02/2021 Tràmit específic per a intervencions ciutadanes 

08/10/2021 Pressupost de 2022 audiència Pública a You tube 

20/10/2021 Reunió amb Isaac Albert sobre les ordenances i pressupostos 2022 

11/11/2021 Audiències Públiques Àrea d’Estructura Territorial i Atenció 

24/11/2021 Xerrades On-line Agenda Urbana Terrassa –mobilitat- 

25/11/2021 Xerrades On line Agenda Urbana Terrassa –sostenibilitat, innovació, digitalització- 

Ple Municipal 

29/01/2021 Ple Municipal 

26/02/2021 Ple Municipal 

05/03/2021 Ple Municipal - Sessió Extraordinària especial- 

05/03/2021 Ple Municipal 

29/03/2021 Ple Municipal 

30/04/2021 Ple Municipal –Sessió extraordinària especial- 

28/05/2021 Ple Municipal 

23/06/2021 Ple Municipal–Sessió extraordinària especial- 

23/07/2021 Ple Municipal 

24/09/2021 Ple Municipal – Sala de Plens- 

29/10/2021 Ple Municipal – Sala de Plens- 

03/11/2021 Ple Municipal –Sessió extraordinària especial- 

19/11/2021 Ple Municipal –Sessió extraordinària especial- 

26/11/2021 Ple Municipal –Sessió extraordinària especial- 

22/12/2021 Ple Municipal –Sessió extraordinària especial- 

CONSELLS, TAULES I COMISSIONS MUNICIPALS 

Pacte DASIG i Violències Masclistes 

10/03/2021 Taula Pacte DASIG LGTB 2022-2025- Telemàtica-   

17/05/2021 Dia International contra  

https://favterrassa.org/esdeveniment/loat-tr5-del-master-en-ciencia-i-tecnologia-de-la-sostenibilitat-de-la-upc/?instance_id=2015
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25/12/2021 Violències masclistes ni una més. Concentració simultània a tots els districtes de la ciutat- 

Consell Municipal de la Salut 

08/06/2021 Consell Municipal de Salut –Online- 

Consell Local de Protecció Civil 

17/11/2021 Comissió Local de Protecció Civil –Sala Presidència- Teams- 

17/11/2021 Comissió Local de Protecció Civil –Teams- 

Consell Seguretat Ciutadana 

 Reunió Consell Municipal  de Seguretat Ciutadana –Sala Presidència Ajuntament- 

Pla Local de Seguretat  

21/07/2021 Consell Municipal de Seguretat- Teams- 

Consell Municipal Medi Ambient 

05/10/2021 Consell Municipal de Medi Ambient –Telemàtica- 

08/11/2021 Consell Municipal de Medi Ambient  -Telemàtica- 

08/11/2021 Avançant cap a la Transició Energètica mitjançant les Comunitats Energètiques-Masia Freixa- 

Taula del Projecte de Futur de Ca n’Anglada 

08/02/2022 Taula del futur de Can n’Anglada 

29/09/2021 Taula del futur de Can n’Anglada 

04/11/2021 Taula del futur de Can n’Anglada 

Taula Rieres 

22/11/2021 Taula de les Rieres -Plataforma tu ets entorns –Team- 

                                                          Residus 

22/03/2021 Reunió de Comitè per la Millora de la Neteja i gestió de Residus 

18/02/2021 Reunió de l’Ordenança de Residus-Telemàtica- 

21/04/2021 2n Monogràfic de Residus –Casal del Barri del Segle XX- 

03/06/2021 Sessió convocatòria de Residus Av Segle XX 

16/06/2021 Sessió convocatòria de Residus Av Segle XX 

30/06/2021 Convocatòria de Constitució de Gestió de Residus  

21/07/2021 Convocatòria Comitè pera la millora neteja i la gestió dels residus 

21/09/2021 Convocatòria Comitè per a  la millora neteja i la gestió dels residus – C.C. President Macià 

19/10/2021 Convocatòria Comitè per a la millora neteja i la gestió dels residus – C.C. Montserrat Roig- 

20/12/2021 Plenari del Comitè per a la millora neteja i la gestió dels residus –C.C. Francesc Macià- 

Reunions amb altres Entitats o Grups Polítics 

18/05/2021 Reunió amb Eva Candela PSC amb la Junta Favt 

01/06/2021 Reunió amb Junts per Terrassa amb la Junta FAVT 

Consell Municipal de Serveis Socials 

26/01/2021 Reunió Consell Municipal de Serveis Socials –Telemàtica- 

21/09/2021 Reunió Consell Municipal de Serveis Socials –Pla de Xoc i Pla Estratègic- 

18/10/2021 Reunió amb la regidora i Serveis Socials –Masia Freixa- 

12/11/2021 Consell Municipal de Serveis Socials d’Espais d’idees i diàleg repte 

Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat 

19/02/2021 Comissió d’Accessibilitat –Telemàtica- 

19/03/2021 Reunió Accessibilitat amb directius de Mútua i CST i Ajuntament –Telemàtica- 

19/02/2021 Comissió d’Accessibilitat –Telemàtica- 

06/04/2021 Taula local de capacitats diverses i Accessibilitat- Telemàtica- Joan Vila 

05/10/2021 Remodelació del Portal Nou, membres de Prou Barreres, tècnics de l’Ajuntament, Regidora  

18/10/2021 Reunió  

 Taula de Capacitats Diverses-Edifici Glòries – Ctra Montcada, 596 

Taula de la Mobilitat 

19/03/2021 Convocatòria Sessió Informativa Noves Àrees de Vianants 

09/03/2021 Taula Plenari de Mobilitat –Telemàtica- 

  

                                       Consell Municipal de la Gent Gran 
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16/12/2021 Consell Municipal de la Gent Gran 

Consell Municipal d’Economia Social 

 Taula d’Economia Social Solidària  C. Cívic Alcalde Morera 

Consell Municipal d'Habitatge 

08/07/2021 Consell Municipal de l’Habitatge de Terrassa 

06/10/2021 2a Sessió  Ordinària de Plenari de Consell Municipal Habitatge 

                                       Comissió AEG 

22/01/2021 Comissió AEG –AV Egara- 

22/02/2021 Comissió AEG –AV Egara- 

11/03/2021 Reunió de Comissió AEG amb el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terassa 

Comissió Ciutadana de Transparència 

03/02/2021 Reunió Comissió Ciutadana de transparència –Telemàtica- 

0704/2021 Reunió Comissió Ciutadana de transparència –Telemàtica- 

Comissió Impuls de Participació Ciutadana 

01/12/2021 
Procés Participatiu Inventari invitació i debat ciutadà districte 1-4 C.Cívic Maria Aurelia Camp 
 

02/12/2021 Observatori de l’Aigua i les Rieres- Districte 3 C. Cívic Alcalde Morera 

13/12/2021 Procés Participatiu Inventari Invitació –Centre Cívic Can Parellada -Districte-7- 

14/12/2021 Procés Participatiu Inventari Invitació –Centre Cívic Alcalde Morera- Districte 2-3- 

Comissió de Seguiment del Pla Eix 

30-04-2019 Comissió de Seguiment del 1e Pla Eix –Edifici Glòries- 

ALTRES ACTES 

27/01/2021 Dia Internacional de Commemoració Víctimes de l’Holocaust 

13/03/2021 Un minut de silenci aniversari de Proclamació de l’Alarma víctimes Covid-19 

16/03/2021 Dones de l’Aigua –Cinema Catalunya- 

14/04/2021 90è aniversari de la República Casa del Poble –Parc de la República- 

24/04/2021 VI Fira de l’Oliva Ca n’Anglada 

25/04/2021 1a Fira Zero Wasterrasa –Youtube- 

28/04/2021 Jornada de Cicle de la CCCB Jornada Inicial de la Metròpoli Cohesionada de Barcelona 

01/05/2021 Concentració 1 de Maig participació membres de les AV –Plaça Lluís Companys- 

10/05/2021 Projecte Brigde Bulding Resillence and Growing and Extremis –Escola Mare de Deu de Mont- 

14/05/2021 Presentació del Nou Llibre a Terrassa 2020 –Arxiu Tobella- 

15/05/2021 Amnistia Internacional  

16/05/2021 Recollida de Residus – Plaça Can Bosch- 

22/05/2021 Concentració Solidària per Palestina –Raval de Montserrat- 

17/05/2021 Mapa Next Generation 2021- Youtube- 

26/05/2021 Concentració a la porta de l’Ajuntament dels treballadors de Correus 

10/06/2021 
Convocatòria per l’Impuls de creació d’un Servei Municipal d’assistència personal a Terrassa-
Masia Freixa 

11/09/2021 Ofrena Floral –Telemàtica- 

06/10/2021 Concentració Prou d’abusos de les elèctriques –Av. Barcelona- 

24/10/2021 Salvem els Bellots, marxa reivindicativa  –complex funerari de Terrassa- 

05/11/2021 III Jornades de l’Economia Feminista i Terrassa Cooperativa 

08/11/2021 Dia de la Solidaria Intertex –LGTB- 

11/11/2021 Àrea d’Estructura Territorial i atenció Ciutadana 

13/10/2021 Festa 5e aniversari de Món Terrassa – Plaça Vella- 

23/11/2021 Agenda Urbana de Terrassa –Online- 

01/12/2021 Presentació Campanya “Municipalitzem el Servei atenció domiciliaria SAD -Ajuntament- 

02/12/2021 Cuidem de la memòria el nostre gran Tresor 

10/12/2021 Dia Internacional dels Drets Humans –Ateneu Terrasenc- 

12/12/2021 Homenatge a les víctimes de la covid-19 a Terrassa 

18/12/2021 Fira d’Entitats cooperativa i l’Afa Institut Jaume Cabré Mou-te per la igualtat 
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18/12/2021 Fira d’Entitats dia de la persona migrant 

 
 


