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Acta de la reunió de l’Espai Drets (EDDHST) i Comissió de Seguiment realitzada a 

Plaça del Tint, 4(Casal Cívic Ca N'Aurell, Sala de reunió 2),el 7 de Febrer del 
2019.Comença la reunió a les 19:07 hores  

 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 

Assisteix (nom) Entitat Excusat 

Ramón Clariana Calvo FAVT -Espai Drets  

Isabel Marqués Amat  
Síndica de Greuges  

Joan Tamayo Sala  Observatori Drets Socials  

Manel Ibars Ibars Consell d'Entitats  

Joan Vila Roura  FAVT  

y Jully Piedad Villa Prou Barreres  

Rafael Gazquez  Consell d'Entitats  

Magda Farrés Buisan Espai Drets  

Dolors Frigola Comas Consell d'Entitats  

Puri Carmona Ruiz Comunitat Educativa  

Santi Moreno AMPA Agustí Bartra  

Rosa Egea  Si 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 Propostes de treball intern 

 Presentació al Ple de la moció d'educació del Parlament Ciutadà el 28 de 
Febrer 

 Comissió de seguiment del procés participatiu del Pla Local d'Habitatge 

 Varis 
 

1. Propostes de treball intern 

S'acorda unificar el llistat d'adreces de la Comissió de seguiment i impuls de la Carta 
de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat (en endavant Comissió), Espai Drets i 
Espai Drets ampliat. 
 
Per altre banda, es deixa d'anomenar Espai drets ampliat per conformar en una única 
nomenclatura d'espai drets. 
 
S' acorda que les reunions d'Espai drets i de la Comissió es facin el primer i tercer 
dijous de mes, essent les reunions del Consell d'Entitats els tercers dijous de mes i els 
Plens Municipals els quarts dijous de mes. 
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2. Presentació al Ple de la moció d'educació del Parlament Ciutadà el 28 
de Febrer 

Amb convocatòria a la ciutadania, entitats i AMPAS per la lectura a l'exterior de 
l'Ajuntament a les 18:30 hores. 
 
La moció ha estat modificada per incorporar alguna qüestió i per demanar l'efectivitat 
de propostes ja aprovades. 
 
Queda pendent fer un comunicat als mitjans de comunicació del que s'encarregarà en 
Joan Tamayo, 
 
Prèviament s'ha convidat als partits del consistori pel dia 12 de febrer a les 10 hores 
per presentar-los la moció. 
 
Ha intervingut a la reunió una persona que està en una nova plataforma d'AMPAS 
d'escoles públiques de Terrassa (la PEPETA) que ens convida a participar en una 
festa de presentació prevista pel 24 de març. 
 

 
3. Comissió de seguiment del procés participatiu del Pla Local d'Habitatge 

 
S'informa que la reunió d'ahir dimecres va anar representant Espai Drets i la Comissió 
la Magda Farrés i Joan Vila on es van exposar la manca de temps per preparar les 
fitxes i propostes del pla, la distorsió del debat per la presència de tècniques de 
l'Ajuntament en l'eix social, la manca d'algunes propostes exposades com el fet de no 
atendre a les situacions de dones que pateixen violència de gènere o dones que volen 
sortir de les xarxes de l'esclavatge sexual o l'obligació de publicar les dades de la 
situació de l'habitatge a la ciutat. 
 
S'informa que hi haurà un Ple de tots els eixos participants del Pla Local d'Habitatge el 
13 de febrer a la Biblioteca Central de Terrassa a les 18 hores. 
 
 

4. Varis 
 
Joan Tamayo informa de la presentació de la Guia de justiciabilitat dels drets socials el 
15 de març de 10 a 12 hores al Teatre Principal organitzat per l'Ajuntament, el Col·legi 
d'Advocats, la Síndica de Greuges i Espai Drets. 
 
S'informa de l'elaboració d'un pla de drets humans a Catalunya impulsada per 
l'estructura de Drets Humans de Catalunya que neix d'un conveni entre el Síndic de 
Greuges i l'Institut de Drets Humans de Catalunya amb la participació ciutadana amb 
diverses Àgores. Més informació a  https://estructuradh.cat/ 
 

 
 
 
Propera reunió 21 DE FEBRER A LES 19 HORES. 

 
 
Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21 hores del dia 7 de febrer de 
2019 i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva 
celebració. 

https://estructuradh.cat/

