
COMISIO DE SEGUIMENT DE LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS  

DRETS HUMANS A LA CIUTAT  
 

 

Acta de la reunió de la Comisió de seguiment, realitzada a Plaça del Tint, 4 (Casal Cívic 
Ca N'Aurell, Sala de reunió 2), el 13 de Desembre del 2018.Comença la reunió a les 18:30 

hores. 
 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ  
 

 Assisteix (nom)   Entitat  Excusat 
       
       

 Joan Vila   Dismifisics   
       

       

 Miguel Hidalgo   A.V. Can Palet   
       

 Magda Farrés   Casal de la Dona   
       

       

       

 Isabel Marqués   Síndica de Greuges   
       

       
       

 Dolors Frigola   Consell Entitats Dinamitzadora   
       

 Fatima Elouazzani i Abdelhadi       Comunitat Musulmana   
       

       
       

       
        

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 

 Constitució d'un grup de treball de la Comissió per treballar la participació al Pla Local 

d'Habitatge 

 Altres. 

 
 
 
1. Constitució d'un grup de treball de la Comissió per treballar la participació al Pla Local 

d'Habitatge 

Considerant que han vingut membres de PAH Terrassa que han sigut convidats a títol individual per  

confeccionar un full de ruta comú amb les entitats socials que participen en el Pla Local d'habitatge. 

  

Es valora pels assistents la reunió d'ahir en el que es presentava el procés de elaboració del  Pla Local 

d'habitatge i es decideix continuar participant como Comissió para fer seguiment del procés 

participatiu per part de las entitats. 

  

S'informa que en el procés participatiu s'ha creat una comissió de seguiment del procés participatiu 

on per part de les entitats estarà la membre de la Comissió Magda i s'acorden las directrius per a la 

reunió del pròxim dimecres: 

  

1.- Magda va com membre de la Comissió de Seguiment de la Carta de Salvaguarda dels drets 



humans a la ciutat i com a representant de les entitats que la conformen. 

 

2.- Manifestem la necessitat de tenir dades de l’empresa GMG de la que forma part l‘equip redactor, 

pel procés de contractació, si han hagut diverses empreses licitant, quin treball de camp s’ha fet per 

obtenir les dades del pre-diagnòstic, amb quins organismes municipals s'ha treballat,  quan van 

començar a treballar-hi. 

 

3.- Em de reclamar la documentació de la presentació de ahir que es van comprometre a facilitar-nos 

i que encara no ha arribat. En el futur hauran de facilitar-nos la documentació que vagin elaborant de 

manera immediata per a una participació efectiva. 

  

4.- Es impossible fer propostes des d'un pre-diagnostic com el que van presentar. Sense temps per 

avaluar el diagnòstic real de la situació residencial en la ciutat i la possibilitat de participació de les 

entitats amb temps suficient per, un cop fet el diagnòstic, fer propostes  no es possible validar el 

procés participatiu. 

  

Por últim, aquest grup de treball sobre el Pla Local d'habitatge té la voluntat de treballar amb totes 

les entitats participants del Pla Local d'habitatge i amb altres persones interessades en el tema per fer 

propostes unitàries i aconseguir que aquestes propostes tinguin pes en la redacció del Pla Local 

d'habitatge. 

  

  

També hem valorat que les persones de la Comissió de Seguiment de la Carta que ens anem 

implicant en l’habitatge, el proper dijous serem a la xerrada que organitza el Colectivo Sin Vivienda i 

no assistirem a la reunió d’Espai Drets. 

 

D’altra banda, de les qüestions que ens va fer arribar Joan, creiem que algunes d’elles eren tema 

d’Espai Drets pròpiament i no tant de la Comissió de Seguiment. Entre elles la qüestió dels 

menjadors escolars i la relació amb S.O.S. Racisme, prou importants les dues. Així mateix són 

importants l’alerta pels desnonaments que no paren, com la crida a una ciutat sense violència 

feixista, discriminacions, racisme…i a favor dels DDHH. 

 

Una cosa que s'ha plantejat és la necessitat de distribuir-nos en el seguiment de les mocions que ja 

s’han aprovat en el Ple, com la de Sanitat. Queda pendent qui fa aquest seguiment i alhora, hi ha una 

connexió directa i fluida amb la Plataforma de Sanitat. 

 

 

Propera reunió 3 DE GENER A LES 19 HORES. 

 
 
 

Sense mes, es dona la reunió per acabada a les 21 hores del dia 13 de desembre de 2018 i es redacta 

acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració. 


