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Dimarts dia 13 de juliol de 2021, a les 18:00h 
Per plataforma: meet.jit.si/GDHA  
 
Assistència: 
Rafael Gázquez; Dolors Frigola; Edurne Bagué, Mònica Guiteras;  Montse Flores 
(telemàticament). 
 
Excusat: Xavi Álvarez; Juan Cano; 
No excusat: Susanna M. Vilagrasa; 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
0- Aprovació de l'acta de la reunió anterior 11/5/21 (adjunta) 
 
1 - Informació sobre la reunió (17/5/21) amb l'Ajuntament 
(diversos serveis: MA; Ofimape; SS); Taigua i grup DHA per tractar 
la proposta d'Instrucció comptadors d'emergència social.  
 
2 - Informació sobre la petició de reunió amb les regidories de 
l'Aigua i de Serveis Socials 
 
3 - Idees i aportacions de cara a l'organització d'una Jornada a la 
tardor sobre el DHA a Terrassa 
 
4 - Calendari de reunions 
(setembre/octubre/novembre/desembre 2021). 
 
5 - Altres informacions (Plenari; Permanent...) 
 

---------------------------------------------------- 
 

0- Aprovació de l'acta de la reunió anterior 11/5/21 (adjunta) 
S’aprova. 
 
 

 

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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1 - Informació sobre la reunió (17/5/21) amb l'Ajuntament 
(diversos serveis: MA; Ofimape; SS); Taigua i grup DHA per tractar 
la proposta d'Instrucció comptadors d'emergència social.  
 
Després de la valoració feta de la reunió, es decideix proposar una convocatòria amb les dues 
regidories responsables dels serveis que van assistir a la reunió: regidoria de l’aigua, i regidoria 
de serveis socials. 
 
 

2 - Informació sobre la petició de reunió amb les regidories de 
l'Aigua i de Serveis Socials 
 
S’informa que tot i la lentitud amb què van les coses, hem rebut proposta de possibilitat 
d’agenda per a la reunió amb les regidories: dies 14 o 17/9, a les 12:00, telemàticament, o el 
15/9 a les 16:30 presencial. 
 
Segons el correu de resposta de la Margarita (tècnica de Medi Ambient) ens informa que 
encara estan treballant la proposta d’Instrucció, especialment amb els Serveis jurídics 
d’Ofimape, (que són les que dominen el tema, segons diu) però que tindran en compte tots 
els parers.  
 
Segons ens informa, al setembre ja tindran la proposta enllestida i ens en faran coneixedores 
abans de passar-ho a la regidora de l’aigua. 
 
L’Eva (coordinadora OAT) pregunta si encara estem interessades en fer reunió amb regidories, 
ja que pel que sembla, abans de passar-lo a la part política el tornarem a compartir. 
 
Durant el debat d’aquest punt, sorgeixen diverses opinions: 
 
La metodologia de treball que s’ha utilitzat per al tema de la instrucció de comptadors no és 
la més apropiada per poder-ho qualificar de coproducció ni de treball col·laboratiu però som 
on som, i ens queda un llarg camí per recórrer. 
 
Amb aquesta dinàmica de treball, s’està bloquejant el treball i no ens permet avançar la feina 
a favor del DHA. 
 
Es considera que l’accessibilitat de l’Administració deixa molt que desitjar: “quan ho tinguem, 
us ho presentem”, no és tracta d’això. Continuen treballant d’esquenes, no es té en compte el 
coneixement que podem aportar com a DHA. 
 
Es proposa que fem nosaltres les propostes de calendari i dels temes a treballar. 
 
Decidim mantenir la proposta de reunió amb les regidories per al dia 17/9 a les 12h. 
Demanarem que sigui presencial. 
 
S’acorda quedar per a una propera reunió el dimarts 7/9/2021, a les 18h per preparar la 
reunió. 

http://www.oat.cat/
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3 - Idees i aportacions de cara a l'organització d'una Jornada a la 
tardor sobre el DHA a Terrassa (Pressupost 300€).  
 
Després de debatre sobre diferents formats que podria tenir la Jornada es decideix el següent: 
 
Partim de 300€ ampliables, segons necessitat. 
 
Durant el debat, surten les següents propostes:  
 
Opció a)  
Una Jornada més oberta a la ciutadania amb ponència mediàtica de fora que parli del DHA i el 
situï en el context de casa nostra (Estat i Catalunya). Amb unes pinzellades del que hem fet a 
Terrassa i a BCN (Mònica); Girona (Edurne). 
Lloc: més públic 
El Pressupost s’hauria d’ampliar 
 
Opció b)  
Format molt més reduït, convidar col.lectius com PAH, Colectivo sin vivienda, etc. 
Parlar exclusivament del que hem fet a Terrassa (sense ponència mediàtica) 
Pressupost 300€ per despeses 
Lloc: UPC o no 
 
Opció c)  
Consistiria en dues parts: 
 

- Un primer Taller presencial a Terrassa amb participació de la gent de Girona i BCN.  
Convidar a col·lectius interessats (PAH, Colectivo sin vivienda; Caritas de Terrassa; de Girona 
(Edurne pregunta); Creu Roja; etc.  
 
Objectiu: Generar xarxa social entre les persones que treballem el DHA.  
 
Data possible: novembre 2021 
Pressupost 300€ 
Lloc: UPC 
 

- Un segon taller obert al públic amb ponència i com a Jornada de conclusions i proposta 
d’idees de treball. 

 
Data possible: març 2022.  (Dia Internacional de l’Aigua 22/3/2022) 
Pressupost 2022: 1000€ 
 
Edurne, preguntarà quines ponències podrien ser (Gonzalo RAP). 
 
Caldrà preveure un Pla de Comunicació; logística, Espai; Streming;  
 
S’acorda la proposta Opció c) 
 

http://www.oat.cat/
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Aquest punt s’haurà de treballar i desenvolupar a la propera reunió del grup. 
 
  

4 - Calendari de reunions 
(setembre/octubre/novembre/desembre 2021). 
Es concretarà a la reunió del 7/9/2021 
Segon dimarts de mes: reunió mensuals (passar calendari...)  
Propostes: 5/10; 9/11; 14/12;  
 
 

5 - Altres informacions 
 
En aquest punt es parla dels temes a treballar i del calendari de treball del grup DHA. 
 

- S’han de fer propostes de cara al pressupost 2022 de l’OAT. 
 

- Cal recuperar els temes engegats amb el Grup d’Indicadors i Control social.  Aquest 
grup podria ser qui demani les dades a l’ajuntament/Taigua. 
 

- Hem d’anar coordinats amb els grups de treball i establir canals de coordinació. 
Recuperar els temes comuns dels dos grups. 
 

- No podem dependre del ritme que marca l’Administració. Cal comptar amb els altres 
grups de treball de l’OAT (Control Social); etc.  

 
- Necessitem connectar-nos amb els actors socials i no deixar-nos adduir pel ritme de 

l’administració. 
 

- Cal compartir tot el que hem fet, i que es conegui, ens pot donar força davant 
l’administració: connectar amb la realitat. 
 

- Anar als centres cívics a explicar què és l’OAT (Cartells (roll-ups); etc. 
 

- Necessitem disposar de dades per treballar el DHA disgregades per barris, districtes, 
anys, gènere, etc. 

 
- Es proposa demanar a l’ajuntament (Marga Medi Ambient): Quants habitatges tenen 

accés a l’aigua de forma irregular (Dolors passa correu a la Marga). (Segons reunió del 
passat 8/4, el gerent de Taigua va parlar de 1300 llars. Cal confirmar aquesta dada). 
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