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 31 de Maig del 2018. Comença la reunió a les
19:15 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)
Joan Vila
Joan Tamayo
Manel Ibars
Ramón Clariana
Alfonso Zaragoza
Dolors Frigola
Kian Valero
Magda Farrés
José Luis Charles
Pilar Quintanilla
Valeria Santiago
Mari Medina

Entitat
Prou Barreres
Observatori Drets Socials
Iaoflautes
FAVT
Consell d´Entitats Dinamit.

AV Font de l´Espardanyera
AV Font de l´Espardanyera
APE Terrassa
APE Terrassa

TEMES INFORMATIUS I COMUNICACIÓ:
D´acord amb el compromís anterior entreguem còpies del Regim Interior de la Comissió
Ciutadana i el Conveni entre l´Ajuntament i l´Espai Drets.
S´entreguen a les persones que vulguin assistir invitació pel sopar del Ramadà la Comunitat
Musulmana al sopar del dia 5 de juny.
Ramon: considera que ha d’haver-hi més d´un administrador de mitjans informatius del
Consell d´Entitats
Manel i Kiam:
Consideren que cada setmana hi hauria d´haver un espai dedicat a comunicació, és important
millorar l´organització perquè les idees no les acabem de canalitzar bé.
El grup de comunicació també necessita un coach.
El grup Dinamitzador tractarà a la pròxima reunió, temes de comunicació.
DECLARACIONS I MOCIONS DEL PARLAMENT:
Es pren la decisió que la declaració de Drets la presentarà la Comissió Ciutadana en nom del
Parlament i el Consell i la persona serà Joan Tamayo, dilluns ell la presentarà a l´Ajuntament
presencialment.
La Declaració de Drets s´ha de complementar amb un preàmbul i amb una part final sobre els
diferents drets, que Joan Tamayo es compromet a redactar i consensuar via telemàtica.
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S´informa que la declaració sobre repressió de l´Estat la presentarà l´AV Segle XX per mitjà de
Salvador Pérez.
Referent a la declaració sobre democràcia l´estan treballant tres entitats OCM, AV Segle XX i la
FAVT, fent menció que la FAVT va ser l´entitat que va registrar en l´Ajuntament les úniques
propostes escrites per la modificació del ROM, que els partits polítics de la ciutat la tenen
paralitzada.
S´ha de tenir present que les mocions i les declaracions no són un final sinó l´inici del treball a
desenvolupar.
FUNCIONAMENT DE L’ESPAI DRETS:
Per millorar el funcionament es pot plantejar el següent:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Un pla de treball a punt termini.
Treball en Xarxa
Accions al carrer
Contacte amb les entitats que no venen
Possibilitat de crear grups de treball més petits
Fer ordres del dia a la reunió d´Espai Drets i la Comissió Ciutadana
Es decideix que a la reunió següent hi haurà dos temes a tractar:



Un espai per Organització i Comunicació
Treballar sobre l´habitatge

Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21.00 hores del dia 31 de Maig de 2018 i
es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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