Acta de la reunió de l’Espai Drets- Ampiat- (EDDHST) realitzada a Plaça del Tint, 4
(Casal Cívic Ca N'Aurell, Sala de reunió 2), el 08 de Novembre del 2018. Comença
la reunió a les 19:00 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)

Entitat

Isabel Marqués
Joan Tamayo

Excusat

Síndica de Greuges
Observatori Drets Socials

Dolores Lledó
Mustapha Ben El Fassi/Fatima
Elouazzani/Abdeladhi el Rahlmi
Miguel Hidalgo
Magda Farrés
M. Rosa Egea Bach
Esther Fernandez Diaz
Pepe Sanchez
Rafael Gázquez
Manuel Ibars

FAVT/ Ap. Torrent les
carbonelles
Comunitat musulmana
A.V. Can Palet
Casal de la Dona
Grup dinamitzador Consell Ent.
Plataforma sanitat pública
Comisió residencies públiques
Grup dinamitzador Consell
Grup dinamitzador Consell

Santi Moreno (Ampa Agustí Bartra)

ORDRE DEL DIA




Mocions presentades al Ple i mocions a presentar
Beques menjadors escolars
Varis

Es fa resum de com va anar la reunió amb els partits polítics pel tema de la moció d’habitatge, així
com al Ple. Es recorda que les mocions son inamovibles, no es canvien.
Es decideix que hem de recollir la inquietud pel tema de les ocupacions i expressar-li al regidor en la
propera entrevista. També s’ha de demanar que la llei es faci complir.
Es fa resum de la moció de salut, que per agilitzar el treball es subdivideix en 3 mocions: moció de
sanitat, de dependència i de residències. També es recorda forma d’actuar entre Espai drets, consell
d’entitats, parlament… i com es coordinen, i propera reunió amb els grups polítics per tractar
aquestes mocions.

Es dona la paraula a Santi Moreno, activista de la FAPAC, per parlar de diverses problemàtiques
relacionades amb el pagament i les beques escolars que han sigut denegades als nens.
Espai drets convida a la FAPAC a coordinar treball i esforços amb l’Espai i altres plataformes.
Es concreta: fer alerta comunicant el tema del menjador escolar. La Comissió i Espai drets han de
recolzar a la Sindica en les seves actuacions.
En varis, el col·lectiu musulmà expressa el problema que tenen amb la repatriació dels cossos quan
es produeix un òbit (cada repatriació té un cost de 6.000 euros). Comenten que volen demanar una
parcel·la pública a l’ajuntament, habilitada i pagada per ells per a fer enterraments propis, per a us
funerari de la comunitat musulmana, ja que els seus enterraments es fan al terra.
La sindica estudiarà les ordenances del cementiri per recopilar informació, l’espai estudiarà el tema
per a veure com es dona suport a aquesta demanda.
S’exposa el cas de Sarai Gascón i la seva discriminació. Es decideix que si Prou Barreres fa un escrit,
Espai Drets i la Comissió farà recolzament.
Es donen dates d’activitat al novembre i desembre, relacionades amb la commemoració de drets
humans i dels nens.
Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 20,55 hores del dia 08 de Novembre de 2018 i es
redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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