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 14 de Març del 2019.Comença la reunió a les 19:10
hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)

Entitat

Joan Vila
Joan Tamayo
Manel Ibars
Ramón Clariana
Rafael Gazquez
José Luis Charles
Beta Marqués
Magda Farrés
Miguel Hidalgo
Santi Moreno

Prou Barreres
Observatori Drets Socials
Iaoflautes
FAVT
Ammistia Internacional
AV Font de l´Espardenyera
Síndica Terrassa
Espai Drets
Avv. Can Palet
Afa Agustí Bartra

Jully Piedad Villa

Prou Barreres

Excusat

ORDRE DEL DIA



Habitatge
Educació – Segregació Escolar

Decisions acordades:
1. -De fer una llista única de correus d´Espai Drets
2. -Eliminar el wasap del grup i enviar tot per email.
3. -Confirmar que les reunions d´Espai Drets o Comissió de Seguiment de la Carta seran
tots els dijous 1è i 3è de cada mes.
4. -Definir i aprovar l´Ordre del dia de les Reunions
5. -Joan Tamayo es compromet a fer uns Protocols d´actuació que redactarà en un
termini breu
HABITATGE:
Es parla del comunicat de premsa que ha fet el COL.LECTIU SENSE VIVENDA, per
donar suport a una família que ha sigut desnonada, malgrat tenir tres fills menors
d´edat, amb el que s ha vulnerat els drets dels infants.
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Karim membre de l´Espai i del Col·lectiu Sense Vivenda, ens va enviar el comunicat
demanant-nos el suport, petició que s’accepta i es decideix ser presents a la roda de
premsa que es farà demà divendres dia 15 davant l’Ajuntament, encara que només
podrà anar el nostre company Joan Tamayo.
Respecte al document sobre habitatge redactat pel Joan Tamayo, queda pendent de
debatre en pròximesreunions en quès’haurà de decidir quin tractament li donem, sigui
consensuant-lo amb les entitats Socials que toquen el tema habitatge o bé fer-ho
públic des de l´Espai.
Referent a la informació sobre el procés participatiu del Pla Local d’Habitatge que s´
està fent, en què l´Espai vàrem presentar un document de propostes, es considera
convenient que la Comissió de Seguiment d´aquest Procés Participatiu en què hi ha
membres de l´Espai, sigui a la vegada la Comissió de Seguiment del Pla Local
d´Habitatge.

EDUCACIÓ – SEGREGACIÓ ESCOLAR:
Referent a la moció sobre Educació aprovada en el segon Parlament Ciutadà i
presentada en el Ple Municipal és necessari fer el seguiment del seu grau de
compliment per part de l´Ajuntament, de la mateixa manera que s´ha de fer en totes
les altres mocions presentades, l´ideal seria que el seguiment el faci les entitats que
van participar en la redacció de les Mocions.

Santi ens informa del malestar que existeix en els membres de l´AMPA, del col·legi
President Salvans, motivat per un tema de quotes.
La Síndica reafirma aquest malestar, ja que un grup números de mares i nens es van
presentar a la seu de la Sindicatura de la Masia Freixa a queixar-se del tema quotes i
presentar reclamacions per escrits.
El Santi ens informa que s’està treballant en la creació d´una coordinadora formada per 26
AMPAS I AFAS (AMICS I FAMILIARS AMB PERSONES AMB DISCAPACITAS Diverses) de l´ESCOLA
PUBLICA DE TERRASSA que es presentarà el dia 24 a Vallparadís, amb una jornada festiva i que
el seu nom es dirà la PEPETA.
Aquesta coordinadora té com un objectiu poder consensuar criteris educatius entre les AMPES
i AFAS per aconseguir una educació inclusiva més eficaç.Aquesta línia de treball seria necessari
ampliar-la amb l´Escola concertada.
S´ha parlat també de la Segregació Escolar que existeix a Terrassa una de les ciutats més
afectades i es comença a parlar de com es pot millorar aquest problema. Santi explica que
amb la seva opinió, la facultat que tenen els pares d’escollir l´escola incideix en la segregació.
es decideix seguir parlant i debatin aquest tema, que és molt complex i amb moltes possibles
solucions.
Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21:00 hores del dia 14 de març de 2019
i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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