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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 02 de Maig del 2019. Comença la reunió a les 

19:15 hores  
 
 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 

Assisteix (nom) Entitat Excusat 

Joan Vila  Prou Barreres  

Joan Tamayo Observatori Drets Socials   

Ramón Clariana FAVT  

Rafael Gazquez Amnistia Internacional  

José Luis Charles AV Font de l´Espardenyera  

Mª Rosa Egea Bach Grup Dinamitzador del Consell  

Isabel Marqués Síndica Terrassa  

Magda Farrés Espai Drets  

Marc de la Torre Sindicatura de Greuges  

Sonia Aguilera Convidada  

Jully Piedad Villa Prou Barreres  

Fàtima  Associació Cultural Musulmana  

Dolors LLédo FAVT Excusada 

Manel Ibars Iaoflautes Excusat 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 

 Aprovació de l´acta anterior 
 Habitatge 
 Proper Consell d´Entitats i Eleccions Municipals 
 Estructura de Drets Humans 
 Llei de la 2ª Oportunitat 
 Llei de l´Escola d´Empodarent 
 Protocol contra el Racisme 

 
 
HABITATGE: 
 
Rafa: 
Informa de la Roda de premsa sobre el Pla d´habitatge que es va fer davant de 
l´ajuntament el dia 15 de març, entre Consell d'Entitats, la PAH i el Sindicat de Llogaters, 
exigint un Pla d´habitatge Participatiu i Obert a la ciutat. 
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Joan Vila: 
Comenta que la roda de  premsa va anar molt bé i va tenir molta repercussió en els 
mitjans de comunicació de la ciutat. 
 

 
Magda: 
Informa que la Reunió en què l´ajuntament va convocar a la gent que han participat en el 
Pla d'Habitatge de Terrassa s´ els hi va comunicar que de moment aquest Pla no es 
presenta a l'aprovació del Ple i que està pendent de la Comissió Política per a poder 
arribar a un consens (cosa difícil abans de les eleccions). Espai Drets continuarà exigint un 
Pla amb la màxima participació de la ciutadania i recollint les propostes del Parlament 
Ciutadà. 
 
 
 
CONSELL D´ENTITATS I ELECCIONS MUNICIPALS: 
 
-S´aprova, que en el context de les pròximes Eleccions Municipals, fer una proposta al 
Consell d´Entitats perquè convoqui a tots els partits polítics que es presenten a les 
Eleccions Municipals per fer un  acte comú perquè presentin les seves propostes de 
manera presencial . 
 
En cas que no sigui possible fer aquesta trobada de partits enviaríem una enquesta amb 
unes qüestions perquè les contestin, que serien les següents: 
 
-1r Demanar si tenen com a prioritat l'aprovació d'un reglament de participació en què les 
entitats puguin portar directament al Ple municipal propostes de resolució a debat i aprovació i 
si quan la Síndica de Terrassa presenta la memòria anual es donarà pas al debat al Ple 
municipal de les qüestions de preocupació senyalades per la mateixa. 
 
-2n Demanar com recull el programa electoral dels partits polítics qüestions sobre habitatge i 
subministraments bàsics, dependència, sanitat pública, residencies i educació i si pensen 
implementar les resolucions aprovades pel Ple municipal en aquestes matèries. 
 
-3r Demanar si coneixen la Carta de Salvaguarda dels drets humans de la ciutat així com la 
Comissió de seguiment i impuls de la carta. 
 
En la reunió següent del Consell  d'entitats  que es farà el dijous 9 de maig a les 18.00 h al Casal 
de la Dona, ja sabrem el posicionament dels partits polítics.  
 
A la mateixa reunió del Consell es demanarà fer un taller sobre la Llei de Segona oportunitat 
dins de la proposta d'escola d'empoderament que es vol desenvolupar. 
 
 
Charles: 
Informa que els Iaioflautes en el 2015 van realitzar una taula rodona amb tots els partits 
que es presentaven a les eleccions municipals i se´ls va realitzar les mateixes preguntes a 
tots i va anar molt bé, amb un gran èxit d’assistència. 
Es consultarà  amb el Consell d´Entitats per si es vol realitzar alguna cosa semblant des del 
mateix Consell com aglutinador de les entitats de Terrassa. 
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ESTRUCTURA DE DRETS HUMANS: 
  
Joan Tamayo: 

-Informa de com van els treballs del Pla de Drets Humans de Catalunya (amb una Àgora 
General de la ciutat) i amb grups de treball per drets (Habitatge, Gent Gran, LGTB, Drets de les 
persones amb capacitats diverses, Llei de la Segona Oportunitat) es proposa incloure al 
document final que ha d'estar redactat abans del 15 de Juny, les propostes que es van treballar 
al Parlament Ciutadà sobre Educació i Salut. I també les propostes que s'aportaran des del 
Consell d'Entitats sobre Participació Política. Es proposa fer un acte públic durant la primera 
quinzena de Juny amb el Rafel Ribó  com  a Síndic de Greuges i el David Bondia com a 
President de l´ Institut de Drets Humans de Catalunya per presentar públicament el document 
final de Terrassa pel Pla de drets Humans de Catalunya.  

 
LLEI DE L´ESCOLA D´EMPODERAMENT: 

-S'acull la proposta que fa el Consell d'entitats sobre Una Escola d´ Empoderament. Una eina 
molt important i necessària. Espai Drets ha de treballar-hi conjuntament amb altres entitats, 
aprofitant els recursos i les pràctiques que ja es fan per reforçar-les i fer-les més efectives així 
com noves propostes. Es fa una primera proposta d´ incloure un acte de difusió de la Llei de 
Segona Oportunitat per a totes les entitats, com a primera acció d'aquesta Escola 
d'Empoderament. 

 
 
PROTOCOL CONTRA EL RACISME: 

-S'aprova que Espai Drets participi en la creació d'un protocol d'actuació que han proposat 
algunes entitats (Associació de famílies d´Escola Agustí Bartra, Can Anglada, Col·lectiu Sense 
Habitatge, Sindicat de Llogaters, AAVV per a la millora de Can Anglada) per prevenir i 
denunciar el Racisme Habitacional (les barreres extres i discriminatòries que es posen als 
ciutadans estrangers a l'hora de fer recerca d'habitatge) Es farà una reunió el màxim possible 
d'extensa amb col·lectius i entitats per arribar a un consens entorn d'aquest Protocol i els que 
es proposin així com les denúncies necessàries. 

 
 
LLEI DE LA 2º OPORTUNITAT 
 
 
-A la mateixa reunió del Consell és demanarà fer un taller sobre la Llei de Segona oportunitat 
dins de la proposta d'escola d'empoderament que es vol desenvolupar. 
 
 
Fàtima: 
Es recorda de no deixar de banda el tema reivindicat per a la Comunitat Musulmana de 
què Terrassa disposi d´un Cementiri per a poder enterrar als seus difunts, sense 
discriminació. Facilitar un terreny, a veure si es pogués portar a terme amb algun 
interlocutor polític.  
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-El 13de Maig a les 18.30 h faran un documental al Cinema Catalunya s´inicia el 9er. Cicle 
de Cinema i Drets Humans de Terrassa amb la projecció del Documental  basc “MURS” 
amb la presencia de la reportera i periodista Cristina Mas. 
 
Un any més la Comissió de Drets Humans de l´ICATER, organitza el Cicle de Cinema i Arts 
Escèniques sobre Drets Humans, obert a tota la ciutadania. 
 
Inclou les sessions de cinefòrum dels dies 13 i 30 de maig i 11 de de juny l´obra de teatre 
del 24 de maig i l´acte de cloenda que es farà el 19 de juny. 
 
Les sessions són obertes a la participació de tots els ciutadans de Terrassa, Rubí i Sant 
Cugat i amb l´assistència de destacades personalitats, on hi haurà un debat enriquidor en 
el qual podreu participar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21:00 hores del dia 02 de maig de 2019 
i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.  
 

 


