Acta de la reunió de l’Espai Drets (EDDHST) realitzada a Plaça del Tint, 4 (Casal
Cívic Ca N'Aurell, Sala de reunió 3), el 13 de Setembre del 2018. Comença la reunió
a les 19:00 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)

Entitat

Joan Vila
Joan Tamayo
Ramón Clariana
Gemma Tuné
Miguel Hidalgo
Magda Farrés
Puri Carmona Ruiz
Dolors Teulé
Dolors Frigola
Rafael Gázquez
Isabel Marqués

FAVT - Prou Barreres
Observatori Drets Socials
FAVT
Col·lectiu Treball Social
A.V. Can Palet
Casal de la Dona
Comunitat Educativa
Col·legi Advocats Terrassa
Consell Entitats
Amnistia Internacional
Síndica de Greuges

Excusat

si
si
si
si

En la reunió d’avui estava previst que
estigués present el Regidor Adrià
Sánchez, però ha excusat la seva
presencia degut que a la mateixa hora
es fa a l’Ajuntament una Xerrada
Institucional de l’Onze de Setembre

ORDRE DEL DIA



Propostes de Joan Tamayo
Calendari dates properes
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-Context general després de vacances i presentació de la Declaració i Moció Democràcia
En els darrers dies l’activitat social a Terrassa ha estat marcada per la reunió de l’Alcalde
amb les Associacions de Veïns de la Taula de Residus, que es van reunir el dimecres amb
l’Alcalde per parlar de la deficient situació de la recollida de residus i de la neteja pública
de la nostra ciutat. Això ha estat com a conseqüència de la declaració que van fer al juliol
aquestes AA. VV. dient que es podrien plantejar abandonar la Taula de Residus si
l’Ajuntament i l’Alcalde no prenien mesures adients per millorar la situació.
Avui mateix representants de la Comissió de les Rieres s’han reunit amb l’Alcalde per
tractar sobre la deficient situació de neteja i manteniment de les rieres i torrents a la
nostra ciutat i demanar actuacions per la seva millora. Al mateix temps s’ha fet una
convocatòria a la ciutadania davant de l’Ajuntament en que membres de la Comissió
explicaran la situació i el tractat a la reunió.
Fa pocs dies s’ha sabut que el proper dimarts dia 18 a les 19 de la tarda s’ha convocat un
Ple Extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia, la Gestió de Residus i la neteja
pública a la nostra ciutat. Això afecta de manera clara la reunió que la Comissió de
Democràcia tenia concertada en tots els partits polítics per tractar de la Moció de
Democràcia aprovada pel II Parlament Ciutadà ja que està clar que no podria estar
present cap reserva i no és possible que sigui així perquè no hi hauria cap resultat. Es
planteja aplaçar aquesta reunió.
Informem que la declaració de Democràcia la llegirà en el Ple Municipal d’aquest mes de
setembre la OCM, que serà qui formalitzarà la petició i procurarà que sigui una dona la
que ho llegeixi.

-Opinions i propostes d’en Joan Tamayo
En Joan considera que per garantir la defensa dels drets és essencial la unió d’esforços de
diferents entitats i ciutadans:
Això és especialment important en el tema d’aconseguir un habitatge digne, és
imprescindible per defensar el dreta a l’habitatge tenir una complerta informació no tan
sols dels habitatges buits, habitatges socials i d’emergència sino també de les afectacions i
angoixes socials derivades de la falta d’habitatge.
Es parla de que hi ha previst redactar un Pla d’Habitatge de Terrassa per part d’una
empresa externa i es dedicaran 45.000 €.
Amb la finalitat de començar a recollir i debatre dades sobre habitatge que puguin facilitar
el debat polític de la Moció d’Habitatge aprovada en el Parlament Ciutadà s’acorda que el
dilluns, 24 de setembre, a les 18h de la tarda es farà una reunió de treball a la Masia
Freixa, obert als membres de l’Espai però sense necessitat de que assisteixin tots els
membres i convidant a participar a persones coneixedores del tema.
Aquesta manera d’actuar en comissions més reduïdes per temes concrets s’accepta pels
presents.
Es proposa plantejar el mes d’octubre una reunió específica de la Comissió de Seguiment
de la Carta Europea, però encara no es posa dada.
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Referent en aquesta Comissió de Seguiment es considera que es tindria de reunir de
manera periòdica, per exemple cada dos mesos. Per fer la seva funció es planteja que
s’han de seguir tres línies:
1. Què ha de fer la Comissió referent a la vulneració d’un dret.
2. Quina repercussió té la seva vulneració.
3. Com fer efectiu aquest dret.

-Calendari dates properes
La propera reunió de l’ Espai Dret Ampliat es farà el dia 4 d’octubre i convidarem al
Regidor Adrià Sánchez.
Es proposa una reunió una activitat conjunta com inici de curs d’Espai Drets Ampliat en
que es convidarà a una persona important relacionada amb els Drets Humans i Socials.
Encara no hi ha dades però és possible que sigui el mes d’octubre.
Finalment, el mes de desembre coincidint amb el dia dels drets humans es farà una acte
important que encara no esta dissenyat.

Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 20,45 hores del dia 13 de setembre de
2018 i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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