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Cap partit del ple municipal assisteix a la jornada sobre habitatge organitzada pel Colectivo Sin 

Colectivo Sin Vivienda ha celebrat aquest dissabte una jornada lúdica i reivindicativa per visibilitzar la lluita per l’habitatge. La plaça de l’Església de Can Anglada ha estat l’escen

d’activitats que han arrencat a les nou del matí al so de la batucada. L’acte central ha estat un xerrada-debat sobre la situació de l’habitatge a Terrassa: la intenció dels organitza

els polítics de la ciutat, però cap de les formacions presents al ple de l’Ajuntament va respondre’n la invitació excepte Junts per Terrassa, que la va rebutjar. D’aquesta manera, e

síndica municipal de greuges, Isabel Marquès, només ha comptat amb Marc Medina de la CUP, Ivan Martos d’Esquerra Unida i Alternativa, Javier Delgado de Recortes Cero i Ma

Básica contra el Paro y la Precariedad.

Dos membres del “Colectivo sin vivienda” estan citats a declarar aquest dimecres al matí als Jutjats de Terrassa. Se’ls acusa de resistència greu a l’autoritat en una de les accions

evitar un desnonament a la ciutat.
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