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 Acta de la reunió extraordinària del GRUP del Dret Humà a l’Aigua i
Justícia Social

Dia: 18 de novembre de 2020
Lloc: Via Telemàtica

Assistents: Xavier  Álvarez;  Rafael  Gázquez;  Paco  Rodríguez,  Emili  Díaz,  Santi
Aragonés,  Juan  Cazorla,  Dolors  Frigola,  Paco  Zaurín;  Susanna  M.  Vilagrassa,
Mònica Guiteras.

Únic punt de l’ordre del dia

Propostes conjuntes en relació a la situació creada a la ciutat arrel de les lectures 
estimades de Taigua: sistema tarifari; trams sobre els consums d'aigua; aplicació 
cànon social d'aigua, afectacions a les persones beneficiàries de la tarifa social, etc. 
(segons document que es va adjuntar amb la convocatòria)

Després d’obrir un torn de paraules amb molta participació, es va prendre els 
següents acords:

1. Demanar reunió urgent amb la regidora de l’aigua, Sra. Lluïsa Melgares; amb
la responsable del Cicle de l’aigua, Sra. Anna Crispi; amb la responsable 
d’OFIMAPE; i amb Taigua, amb un termini màxim d’una setmana.

2. Fer arribar l’informe a totes les persones convocades.
3. Es proposa demanar la reunió a través de la coordinadora de l’OAT i de la 

presidenta en funcions de l’OAT.
4. Penjar a la web l’informe/document elaborat a tal fi, i la petició de reunió amb 

la regidora.
5. Informar a la Permanent, i demanar que ho traslladi al proper Plenari 

juntament amb l’informe/document. 
6. Penjar a la web el resultat de la reunió.
7. Demanar que volem participar al grup que està treballant el tema de la 

modificació del reglament d’abastament d’aigua, segons va informar la 
regidora de l’aigua al Plenari anterior. 

8. Les persones que es proposen per assistir a la reunió són: Emili, Rafa, 
Dolors, Santi. Si no pogués ser presencial, es proposa per plataforma on-line.

Durant el debat es van fer les següents aportacions per part de les persones 
assistents.

 Aquest tema va més enllà del grup DHA i JS i Grup Control Social,  afecta a 
tot l’OAT, per tant caldrà tractar-lo amb la Permanent, i traslladar-lo al 
Plenari. 

 Quines gestions ha fet Taigua en relació a les reclamacions sobre els rebuts 
incorrectes del 3r trimestre de l’any? La informació que surt a la web encara 



 Observatori de l’aigua de Terrassa GRUP DE TREBALL DHAiJS
 www.oat.cat

és la mateixa de fa tres meso on s’informava que ho estudiarien, però no 
tenim coneixement del que s’ha fet ni del com s’està resolent. A la web, 
tampoc hi ha més informació.

 Ens preocupa que la situació es pugui repetir davant d’un futur incert  per la 
pandèmia, i també davant la imminent arribada dels rebuts del 4t trimestre de
l’any.

 A curt termini, entenem que les tarifes actuals han de contemplar les dades 
del padró municipal. 

 Interlocució: necessitem establir Canals de comunicació.

 No hi ha canals de comunicació. Les línies discontinues han de ser 
continues. Estem en fase de construcció.

 Cal disposar d’un calendari de reunions ordinàries.

 La urgència del tema proposat no és un tema exclusiu del dret humà a 
l’aigua, és un problema de transparència, del dret a la informació, i de la 
manera de treballar Taigua.

 Hem d’exigir a Taigua transparència. Sense aquesta no podem confrontar 
dades ni podem diagnosticar, ni fer propostes d’esmenes ni de millora.

 No hi ha transparència, perquè el funcionariat, l’administració pública no vol 
ser fiscalitzada.

 Taigua no té cultura de transparència ni de treball col·laboratiu. però aquesta 
és la feina on hem d’implicar l’administració pública i la part política de 
l’Ajuntament.

 La pandèmia ens ha donat l’oportunitat de plasmar que l’aigua és vida.
Com poden ajudar com a APE? 

 Si l’Ajuntament no acaba d’implicar-se en l’OAT, no ho hauríem de veure des 
del pessimisme, en tot cas, des del realisme.

 Hem d’estar alerta sobre com reaccionarà l’Ajuntament davant les peticions 
que presentem, si no hi ha un bon retorn, caldria que entressin les entitats 
socials que ens són properes, com el Consell d’Entitats, l’APE, etc...


