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 21 de Juny del 2018. Comença la reunió a les
19:15 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)

Entitat

Joan Vila
Joan Tamayo
Manel Ibars
Ramón Clariana
Alfons Zaragoza
Dolors Frigola
Rafael Gazquez
José Luis Charles
Gemma Torné
Miguel Hidalgo

Prou Barreres
Observatori Drets Socials
Iao flautes
FAVT

Puri Carmona

Comunitat Educativa

Consell d´Entitats Dinamit.
Grup Dinamitzador CEAC
AV Font de l´Espardanyera
Col.lectiu Treball Social
FAVT

Temes de Comunicació:
En primer lloc el Ramon explica les dificultats que s´ha trobat per accedir al correu del Consell
d´Entitats.
Dolors, diu que és un tema que s´ha de tractar dins la Comissió de Comunicació del Consell
Informació sobre la Reunió amb els Partits Polítics en relació a la moció de democràcia
Les tres entitats que varen tractar el tema de Participació Ciutadana i la revisió del ROM, que
són Segle XX, OCM i la FAVT hem convocat els 7 partits polítics del Ple Municipal a una reunió a
celebrar el dia 27 de juny en el Casal Cívic de Ca n´Aurell per començar la feina de debat polític
de la moció de la democràcia aprovada pel II Parlament Ciutadà, en què un dels punts bàsics
és pressionar per la revisió del Rom.
Decisions sobre la Lectura de la Declaració de Drets del Parlament Ciutadà, a realitzar en el Ple
del dia 28 de Juny:
Degut a la impossibilitat de què sigui Joan Tamayo el que llegeixi aquesta declaració de Drets
es decideix que ho farà el Ramon Clariana.
En relació a aquesta lectura i tenint en compte el poc temps disponible (4 minuts en el Ple) el
Ramon diu que s´ha de resumir en la presentació i en l´última part d´exposició de Drets sense
tocar la resta de la Declaració.
En el Ple també es llegirà la Declaració sobre la repressió de l´Estat, també aprovada pel
Parlament, i ho farà el Salvador Pérez de l´AV Segle XX.
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Es decideix que es farà una lectura exterior de les declaracions davant de l ´Ajuntament el
mateix dia del Ple, podrien repartir-se la lectura entre vàries persones dels diferents col·lectius
que han treballat les mocions de drets, s´acorda de fer la lectura a les 19.00 h.
-Fer un cartell d´aquesta convocatòria, fer difusió a totes les entitats i convocar als mitjans de
comunicació.
TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN D´ESPAI DRETS I COMISSIÓ CIUTADANA:
Tamayo: Hem de seguir amb el nostre treball de coordinació i en la nostra línia i fer accions,
degut que hi ha moltes persones que estan esperant que es faci alguna cosa.
En referència al tema de l´habitatge avui estaven convocades i no han vingut.
Referent a la Comissió Ciutadana de seguiment de la carta, la major part d´entitats que van
signar el conveni no venen i això s´ha d´aclarir. S´hi ha de fer un escrit preguntant si volen
seguir a la comissió, o si volen poden designar un altre representant.
Seria convenient fer un calendari de treball per definir com fer el que volem fer.
HABITATGE I SERVEIS BÀSICS:
La moció d´habitatge que es va aprovar el II Parlament ciutadà és un treball important que té
que servi de línia de treball amb la possibilitat de presentar-lo al ple d´Octubre.
En la pròxima reunió que és planteja pel 12 de Juliol s´ha de convidar a persones i col·lectius de
Serveis Socials, referent als col·lectius d´habitatge com la PHA i el Col·lectiu sense Habitatge
estan en discordança i al mateix temps desbordats per la feina. Es considera que hi ha almenys
1.000 famílies sense casa i desnonaments molts dies, en gran part en temes de lloguers. Per
tot això és important que l´ajuntament ens doni les dades concretes de com està la situació a
la ciutat.
La Gemma: remarca que els Serveis Socials han creat la Taula de Sensellarisme i d´altres
programes adreçats al tema d´habitatge.

Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21.00 hores del dia 21 de Maig de 2018 i
es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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