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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 2 de febrer del 2017. Comença la reunió a les 

19:05 hores  
 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 

Assisteix (nom) Entitat Excusats 

Joan Vila  Prou Barreres  

Joan Tamayo Observatori Drets Socials   

Dolores Lledó AP. Torrent Les Carbonelles  

Ramón Clariana FAVT  

Karim El Otmani Associació Espai Democràtic 
Intercultural (AEDI) 

 

Mohamed Ben El Fassi Comunitat musulmana  

Beta Marqués Institut drets humans de 
Catalunya 

 

River Comunitat equatoriana  

Miguel Hidalgo Avv. Can Palet  

Gregorio Ramírez Avv. La Cogullada  

Jose Luis Charles Avv. Font de l’Espardenyera  

   

Convidats: Mercè Soler/Andrés 

Montoya (tècnics)/ Meritxell Lluís 

(Regidora) 

 

 

Ajuntament de Terrassa  

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 Reglament-marc de diàleg entre les dues entitats (Espai Drets i Ajuntament) 
 Vivendes Abad Marcet/reunió demanada amb Lluïsa Melgares 
 Elecció d’interlocutor amb l’ajuntament 
 El nou reglament de l’Espai Drets 

 
Regidora i tècnics  fan una primera impressió de la necessitat d’un reglament-marc per 
parlar entre ambdues entitats, com ser més àgils,trobar una forma d’actuació comú i àgil. 
Es comprometen a fer el seguiment de les sol·licituds que demanem.Reflexionen que la 
complicitat amb la comissió era una relació de treball en comú, creant i compartint 
acords. S’ha d’establir aquesta col·laboració, amb l’Andrés com a punt de trobada.  
Es pretén generar un mecanisme més àgil fent-ho a través d’un tècnic, en aquest cas , 
Andrés. 
 
Grup Espai drets explica com va anar la presentació de la instància. Parla de la manca 
d’informació per part de la Regidoria d’habitatge; parla de la reunió que es va demanar. Es 
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diu que sí, al protocol de relació amb l’ajuntament. Es va fer aquesta actuació volent 
avançar en els temes, és una comissió de seguiment de la carta; necessitem treballar en 
els drets, amb actuacions àgils i flexibles.  
S’ha treballar en un “mecanisme àgil”. Aquesta comissió ha de tenir una flexibilitat; és bo 
parlar-ho i tirar endavant. 
Ara estem fent aquest conveni. El segon objectiu és el contingut, en el tema de la vivenda 
tenim que trobar una solució al conflicte. Volem tenir un contingut, veure com es pot 
avançar. 
Es comenta que s’ha de donar pràctica al punt 6 del conveni de la Comissió. Aquí s’afegirà 
la manera de fer arribar a l’ajuntament la nostra informació. 
 
Regidora i tècnics diu que formalment és Ciutadania, però en global és l’Ajuntament. Es 
traslladarà al servei de ciutadania el què vulguem, concretament a l’Andrés, que és el 
tècnic responsable, ja que ell està fent el treball. Una excepció, el plantejat ara, ho ha de 
validar amb l’equip de govern. 
El tema de la legitimitat és clau. Al nostre règim intern, tinguem clar quan anem com a 
comissió i quan com a Espai drets. També havia una reunió que anava com a Comissió de 
seguiment (amb la regidora d’habitatge). En aquell moment no s’anava com a Comissió. 
 
Grup Espai drets Amb el Reglament anirem ràpids i ordenats. Hi havia una urgència, quan 
van venir les famílies. Totes les Associacions que formen part de la comissió tenen NIF. La 
FAVT té firma electrònica, com a comissió es va fer (amb firma digital de la FAVT). Es va 
esperar 1 dia per fer la publicació a la premsa. La instància es va traspaperar. En el futur, 
millorarem perquè no torni a passar. En quant a la reunió amb la regidora d’habitatge, no 
vam anar com a Comissió, s’ha d’aclarir aquesta dualitat. Es va debatre qui anava, com a 
membres d’entitats de l’Espai Drets. No és impossible, no tenim reglament en cap de les 
dues, és factible que membres de l’Espai drets puguin actuar més com a col·lectiu que 
com a Comissió. 
El nostre interlocutor, representarà a l’entitat, per consens. A efectes pràctics, en els 
acords que ara polim, no és possible que tenim el tema pendent de la vivenda. Esperem el 
retorn. Es un tema clau, la Comissió està per ser positiva. 
Els faran arribar proposta, perquè es conegui la carta. La comissió ha d’estar oberta a 
altres entitats. 
 
 
Regidora  i tècnics comenten que es demanarà a la regidora d’habitatge una reunió 
específica amb la Comissió. També proposa quedar cada 3-4 mesos per veure com anem. I 
si algun sistema no funciona, es canvia. Els hi va arribar que Creu Roja vol formar part de 
la Comissió.La propera reunió ja serà amb Andrés. S’ha de posar un calendari i planificar. 
 

 
A les 20:22 h. Marxen la regidora i els tècnics. Es continua amb la reunió com a Espai 

Drets. 
 
 
 
Es decideix que l’interlocutor sigui en cada cas, delegat en Ramón. 
Sobre Creu Roja, no podem denegar l’accés a ningú, que entrin si volen. 
En la propera reunió s’ha d’avançar en temes. Que l’ajuntament sigui més valent. 
Necessitat de fer accions. 
 
Es comenta el tema del reglament. S’hauria d’incloure un nou article que digui que la 
comissió informa als medis, com trasllada les protestes a l’ajuntament. S’han de fer 
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públics els acords o es queden a l’espai?, es fa la pregunta, es decideix que es faci el 
reglament de la comissió i acords públics, transparència, s’ha de donar, i ja es farà el 
reglament per l’espai drets. 
 
 
 
Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21´00 hores del dia 2 de Febrer de 2017 
i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.  
 

 


