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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 20 de Desembre del 2018.Comença la reunió a les 

19:40 hores  
 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 

Assisteix (nom) Entitat Excusat 

Joan Vila  Prou Barreres  

Miguel Hidalgo Avv. Can Palet  

Ramón Clariana FAVT  

Dolores Lledó FAVT / AP Torrent Les Carbonelles  

José Luis Charles Avv. Font de l'Espardenyera  

Joan Tamayo Observatori Drets Socials  

Dolors Frigola Consell d´Entitats Dinamit.  

Beta Marqués Institut drets humans de Catalunya  

Magda Farrés Casal de la Dona  

Manuel Consell Entitats  

Rafael Gazquez Grup Dinamitzador CEAC  

Pep Valenzuela Malarrassa  

   

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 Informació reunió amb Ajuntament sobre Habitatge 

 Informació mocions i reunions 

 Notícia sobre el suïcidi 

 Signatura del Conveni amb la Síndica de Greuges i FAVT 

  

 

1. Informació reunió amb Ajuntament sobre Habitatge 

A la reunió es va explicar la metodologia que s'emprarà per fer el seguiment del procés 
del Pla Local d'Habitatge, es faran: 

- Un estudi dels habitatges buits per fer una diagnosi. 

-Un procés participatiu per la web on es penjarà tota la informació  

 

Es va considerar que també hi ha d'haver un Pla Local de Salut juntament amb el 
d'Habitatge. 
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Es convoca el dia 3 de gener, a les 19h, a qualsevol persona o entitat que vulgui parlar 
sobre el Pla d'Habitatge. 

  

 

2. Informació mocions i reunions 

Tothom que tingui interès en tractar qualsevol tema d'aquests, que vingui a la 
Comissió de Seguiment. 

 

Es demana que diferents persones segueixin cada moció. Es proposa anar a les 
reunions dels diferents col·lectius i fer el seguiment del què decideixin. 

 

Es proposa que el Manel s'ocuparà d'anar a la PAH com a representant de la Comissió 
de Seguiment. Es parlarà el dia 3 de gener. 

 

3. Notícia sobre el suïcidi 

 

4. Signatura del Conveni entre la FAVT i la Síndica de Greuges 

 

Es fa lectura del document del Conveni i es signa per la FAVT i la Síndica de 

Greuges. 

 

D'altra banda, Isabel fa un resum d'una reunió mantinguda amb advocades 

marroquines a Ca n' Anglada.  

 

També es parla de la possibilitat de fer algun tipus de col·laboració amb SOS 

Racisme des de la Comissió i Espai Drets. 

Es considera fer xerrades als barris, junt amb la Síndica i entitats com SOS 

racisme, amb l'ajut de la FAVT. 

 

 

 

 
 
Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21 hores del dia 20 de 
desembre de 2018 i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la 
seva celebració. 

 


