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 04 de Octubre del 2018. Comença la reunió a
les 19:00 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)

Isabel Marqués
Joan Tamayo
Dolores Lledó
Miguel Hidalgo
M. Rosa Egea Bach
Rafael Gazquez Sancho
Manuel Ibars Ibars
Pepe Sanchez
Dolors Teulé

Entitat

Excusat

Síndica de Greuges
Observatori Drets Socials
FAVT/Ap. Torrent Les
Carbonelles
Avv. Can Palet
Grup Dinamitzador Consell
entitats
Amnistia/grup dinamitzador
consell entitats
Grup dinamitzador consell
entitats
Comissió residències
públiques
Col-legi Advocats Terrassa

si

ORDRE DEL DIA





Valoració del Ple. Presentació moció de democràcia ( informació)
Moció d’habitatge al Ple
Informacions varies
Demanar plens Octubre i Novembre

1

Es valora com va anar el Ple i la moció de democràcia que es va presentar i llegir;
finalment es van aprovar totes per majoria (Pdecat, CUP, ERC i TEC van recolzar totes les
mocions).
S’ha de parlar del seguiment amb Consell d’Entitats.
S’explica la reunió feta a serveis socials sobre habitatge, a on han anat Isabel Marqués i
Dolores Lledó, reunió feta a càrrec del responsable Manu Fuster.
Es comenta la conveniència de crear grups de treball a dins l’espai.
Pendent demanar la participació al ple d’Octubre i convocar als partits polítics per
traslladar-los les mocions.
S’aprova fer un resum de 3 fulls per demanar parlar al ple d’Octubre, dia 25.
Es proposa finalment convocar als partits polítics el divendres 19 a les 11h. del matí, a la
sala 2 del Casal cívic Ca n’Aurell.
S’explica la reunió amb el Regidor Adrià Sánchez. S’ha aplaçat la que es tenia amb Espai
Drets.
Com a prioritat de la Comissió de la Carta, es convoca a la reunió de la Comissió i d’Espai
Drets, el 8 de Novembre a les 18’30 hores per que entri a la comissió el Casal de la Dona, i
posteriorment a les 19 h. la reunió d’Espai drets per parlar de la moció de sanitat.
També s’haurà de parlar sobre el registre al RMEAC i l’observatori dels drets.

Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21 hores del dia 04 de Octubre de 2018
i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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