Acta de la reunió de l’Espai Drets (EDDHST) realitzada a Plaça del Tint, 4 (Casal
Cívic Ca N 'Aurell, Sala de reunió 2), el 19 de Juliol del 2018. Comença la reunió a les
19:15 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)
Joan Vila
Joan Tamayo
Manel Ibars
Ramón Clariana
Joaquín
Cristina Puig
Dolors Frigola
Rafael Gazquez Sancho
Dolors LLedó
Gregorio Ramírez
Pepe Sánchez
Valeria Santiago
Agustín Sánchez
Gemma Torné
Miguel Hidalgo
María Rosa Egea Bach
Puri Carmona
Montserrat Tobella

Entitat
Prou Barreres
Observatori Drets Socials
Iaoflautes
FAVT
PAH
Col.lectiu Treball Social
Consell d´Entitats Dinamit.
PAH –Grup Dinamitzador
AV Torrent de les Carbonelles
AV la Cogullada
Comissió Residències Públiques
APE Terrassa
PAH
Col.lectiu Treball Social
AV Can Palet- FAVT
Grup Dinamitzador Ceac -Iaioflautes
Comunitat Educativa
Col.lectiu Treball Social

Ramon informa que des de la Favt s´ha enviat una carta a les entitats signants de la Comissió
Ciutadana que fa temps que no venen perquè diguin si volen seguir participant o si designen
un altre representant, ens han donat resposta la representant del Col.legi d´Advocats Dolors
Taulé dient que per motius personals no pot assistir a les reunions, però que confia i delega les
seves funcions en els advocats que venen.
En Mustafa representant de la Comunitat i Associació Cultural Musulmanes de Terrassa,
manifesta el seu suport i predisposició per assistir a les reunions, malgrat que fa temps que no
ho fa.
Els representants de la Asociación de Immigrants sin Fronteras, Associació Espai
Democràtic Intercultural i la Xarxa de Solidaritat Popular no han contestat, encara que el
Miguel Hidalgo diu en nom de la xarxa, que estan fent una reestructuració interna i és
possible que puguin participar més endavant.
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La Comissió Ciutadana és oberta i formada per entitats i les que vulguin forma part ho han
de manifestar.

Valoració de la lectura en el Ple de Juny de la declaració de Drets del Parlament Ciutadà.
Estava previst fer una lectura pública davant de l´ajuntament, però no es va poder fer per
la pluja i tots els assistents van pujar al Ple a donar suport a la lectura de la declaració feta
per Ramon Clariana.

DEBAT I VALORACIÓ DE LA VULNERACIÓ DEL DRET A L´HABITATGE:
-La Situació de manca de vivenda digna per moltes persones és una emergència social,
perquè no hi ha prou habitatges de lloguer social, ni d´emergència. Els treballadors
socials estan desbordats amb aquest tema, no poden donar solucions com ells voldrien.
No hi ha dades públiques del parc d’habitatge social ni tampoc del volum de vivendes
ocupades i sense saber-ho no es pot fer una valoració real de la magnitud del problema.
1-La ciutadania no és conscient de la magnitud del problema i la nostra funció és donar-li
visibilitat i per a aconseguir-ho s´hauria de preparar una reunió amb els partits polítics, fer
accions al carrer, com a preparació de presentar la moció en el ple i quedar pendent de
decidir si es fa només una lectura o si es presenta com a proposta de resolució per partits
polítics.
Al mateix temps s´han de fer notes de premsa als mitjans informatius.

CALENDARI DE TREBALL PER LES MOCIONS:
SETEMBRE: La Comissió de Democràcia del Consell formada per l’ OCM, AV Segle XX i la
FAVT hem de fer la segona reunió amb alguns polítics per treballar la moció de
DEMOCRÀCIA i en el Ple del mes de Setembre s’ha de llegir la declaració de democràcia.
OCTUBRE: S´ha de fer tot el necessari per presentar en el Ple la moció del Dret de
l´Habitatge i els Drets Bàsic aprovada pel II Parlament Ciutadà.
NOVEMBRE: S’ha de presentar la moció el dret de la SALUT integrada per Sanitat a càrrec
de la PDS. Les Residencies Públiques i la Llei de Dependència
GENER: Presentar la declaració sobre el dret a l’EDUCACIÓ.
FEBRER: Dret al Treball i a unes Pensions Dignes.
-Es proposa fer una concentració, fer assemblees a barris. Manifestació al carrer.
Acords immediats:
1. Posar al Facebook FAVT fotos i un resum d´aquesta reunió
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2. Fer una instància des del correu d´Espai Drets i Comissió Ciutadana demanant dades
sobre habitatge social i d’emergència, habitatges ocupades i la incidència que té la
situació de les famílies en els menors.

Joan Tamayo: proposa fer una campanya en els mesos de SETEMBRE-OCTUBRE una
campanya de divulgació de la Llei de la 2º Oportunitat.
Es demanarà una reunió a la FAVT per explicar a les AV.
Joan Vila: proposa fer una nota de premsa recolzant a la Síndica per la Renta de Garantida
que no ha pogut resoldre en converses amb l´Ajuntament i amb el Col·legi d´Advocats. La
proposta queda pendent de parlar amb l´Isabel Marqués sobre el tema, ja que sembla
segons explica el Rafael que ens els últims dies hi ha hagut novetats.

Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21.00 hores del dia 19 de Juliol de 2018
i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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