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Dimarts dia 11 de gener de 2022, a les 16:30h 
Per plataforma: meet.jit.si/GDHA  
 
Assistència: 
Rafael Gázquez; Dolors Frigola; Montse Flores; Edurne Bagué; Cristina Egitto; Valeria 
Santiago; 
Excusada: Mònica Guiteras; Juan Cano;  
Absències: Susanna M. Vilagrassa, Xavier Álvarez; Valeria Santiago; 

 
Ordre del dia 
 

1 - Aprovació acta darrera reunió (21/12/21) 
 
2- Reunió amb el grup Presidència de l’OAT per tractar sobre la 
concreció de l’Estudi “DHA a Terrassa” que ha de realitzar ESF.  
(necessitem concretar objectius; veure document adjunt sobre unes 
primeres idees).  
 
3- Què fem amb la Instrucció? 
 
4 - Jornada Oberta sobre el DHA (pluja d’idees)  
 
5 - Altres 
 
                                                        ***************************** 

 

1 - Aprovació acta darrera reunió (21/12/21) 
S’aprova.  

 
2- Reunió amb el grup Presidència de l’OAT per tractar sobre la 
concreció de l’Estudi “DHA a Terrassa” que ha de realitzar ESF.  
El proper dilluns 24 de gener, tindrem reunió amb l’equip de presidència de l’OAT 
per tractar tots els temes relatius a l’Estudi. 
Hi assistirem la Montse Flores; Dolors Frigola; Confirmaran la Cristina i el Rafael. 
Objectius: Si partim d’uns 3000€ any 2022, una quantitat que tampoc permet fer 
grans plantejaments, la idea seria que l’estudi fes un diagnòstic de la situació i a 
partir d’aquest obrir la possibilitat de fer un seguiment anual abordant altres 
aspectes sobre el Dret humà a l’aigua a Terrassa. 
 

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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Una diagnosi que permeti extreure un mapeig de la ciutat per zones; barris, 
districtes, etc. Per gènere, perfils, etc., conèixer quina és la situació concreta a 
Terrassa (tema impagats; cànon social, tarifa social, comptadors d’emergència, etc.). 
 
A partir d’aquesta diagnosi veure quines conclusions podem extreure i què ens 
proposem per al futur.  Plantejar la possibilitat de nous estudis. 
 
Es planteja si seria possible poder comptar amb suport pressupostari de 
l’ajuntament. Per exemple: establir un conveni de col·laboració amb ESF 
S’hauria de plantejar de nou el tema com a part íntegra del treball comú dels 3 Eixos. 
Es proposarà a la reunió del dia 24. 
 

3- Què fem amb la Instrucció? 
Hem de continuar treballant el tema, pressionar i intentar continuar donant a 
conèixer la Instrucció. Posar en valor la feina que estem fent. 
Què fem, com a OAT? Fem difusió del tema? Impliquem entitats per tal que la valorin, 
tal com ja vam fer al taller sobre DHA del novembre. 
Aprofitem la campanya de difusió que s’ha proposat per anar als barris i districtes i 
fer extensiva la feina feta en relació a la Instrucció.  
El grup de treball de Comunicació de l’OAT, podria fer difusió del tema? 
Primer, caldria fer pressió a l’administració? 
Com fem visible el Dret Humà a l’aigua a Terrassa? 
Es parla de fer preparar un format de sol·licitud per demanar el comptador (penjar 
a la web de l’OAT i que enllaci a la web de l’ajuntament). 
A poder ser que els col·lectius implicats facin un seguiment i control de la petició.  
Preparar el text i els enllaços. (plantejar a la Bea i Eva) 
Cristina: creu que les entitats, com la PAH, no es comprometran, dependrà del nostre 
grup arribar allà on faci falta. Anem a la FAVT? De nou a la Creu Roja, Caritas? 
Es concreta: 
1 -Elaborar el document amb els links (Edurne iniciarà drive i el passarà) 
1 -Text explicatiu/Enllaços 
2 -Contactar amb l’Eva i la Bea per tal d’informar als tècnics informàtics de la web 
2 -Es demanarà al grup de Comunicació OAT que ho faci extensiu a les xarxes 
3 -Fer llistat de col·lectius i espais possibles  
(Edurne, parlarà amb grups de joves de Terrassa (segons treball que ha de fer). 
 
A tenir en compte: La Instrucció necessitarà disposar de recursos econòmics. Com 
es farà? Haurem de preguntar-ho a la reunió que hem pensat convocar. 
 
 

4 - Jornada Oberta sobre el DHA (pluja d’idees) 
Aquest punt ha quedat pendent per a la propera reunió de febrer. 
 

5 - Altres  
En aquest punt, donem la benvinguda a les dues persones que s’han incorporat al 
grup.  

http://www.oat.cat/
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La Valeria, companya de Justícia Energètica, ens informa: Aviat començaran les 
xerrades sobre pobresa energètica per barris. Una xerrada per setmana. La primera 
es farà a Sant Pere Nord i servirà per començar a detectar els casos que no tenen 
aigua. Es demanarà que aportin l’informe social (idem al RER).  
La Cristina, l’altra companya que també s’ha incorporat al grup, també s’apunta al 
grup de Justícia Energètica. 
La Montse i la Dolors també s’interessen per participar en aquests tallers que es 
faran pels barris. 

 
                                                            

http://www.oat.cat/

