
  
 
 

  Observatori de l’aigua de Terrassa  
 GRUP DE TREBALL DRET HUMÀ A L’AIGUA I JUSTÍCIA SOCIAL 
 www.oat.cat 
 

1 
 

 
Dimarts dia 21 de desembre de 2021, a les 16:30h 
Per plataforma: meet.jit.si/GDHA  
 
Assistència: 
Rafael Gázquez; Dolors Frigola; Montse Flores 
Excusada: Mònica Guiteras; Edurne Bagué 
Absències: Susanna M. Vilagrassa, Juan Cano, Xavier Álvarez 

 
Ordre del dia  
 

1 - Aprovació acta darrera reunió (9/11/21) 
 
2- Aprovació calendari reunions any 2022  
 
3 - Valoració taller DHA  
 
4 - Aprovació per part del Plenari OAT de la realització Estudi 
sobre DHA a Terrassa, per part d'ESF.  
 
5- Altres 
                                                                  
                                                                       ***************************** 

 

1 - Aprovació acta darrera reunió (9/11/21) 
S’aprova.  

 
2- Aprovació calendari reunions any 2022  
S’acorda passar les reunions al segon dimarts de cada mes, a les 16h.  
El calendari queda de la següent manera: 11/1; 8/2; 8/3; 12/4/; 10/5; 14/6; 12/7; 
13/9; 11/10; 8/11; 13/12  

 
3 - Valoració taller DHA 
Ens plantegem algunes qüestions que se’ns presenten a partir del taller, les quals 
anirem concretant durant les properes reunions i, sobretot, així que tinguem la 
Instrucció aprovada.   
Quina relació amb les entitats de Terrassa que van assistir? i amb les de 
Girona/Salt?  
 
Aspectes a remarcar de la Valoració de la Jornada taller. 

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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1 - Bon treball del grup; bona assistència. 
2 - Molt bona i interessant l’assistència i participació de Girona / Salt. I a destacar, 
la part més humana que van aportar amb les seves intervencions les companyes de 
la PAH (Sandra) i de Justícia Energètica (Hermínia). 
3 -El Dret a l’empadronament va ser un dels temes importants que van sorgir i que 
haurem de treballar conjuntament amb les entitats 
4- Quan tinguem la Instrucció aprovada, convocar les entitats o anar-les a veure: 
planificar els passos: després de l’aprovació, què fem? 

- Anar a les entitats (taller pràctic de com dur-la a la pràctica) 
- Requisits bàsics (assessorar: informe exclusió residencial...) 
- Fer seguiment dels casos: respostes positives, terminis,... 
- Utilitzar les xarxes socials, web OAT, mitjans de comunicació, etc, com a 

grup DHA per explicar la instrucció. 
5- Caldrà posar-la a la pràctica per fer-la efectiva i veure quins problemes de facto 
presenta: cal democratitzar la Instrucció. 
6- La Instrucció no es pot tractar com una gràcia que dona l’administració, sinó 
com un dret col·lectiu.  
10- Convidar la Cristina i la Valeria a la propera reunió del grup. 
 
En relació a la Jornada taller, recordem que tenim plantejat dur a terme una 
Jornada sobre el DHA oberta al públic.  
 
Hem de pensar propostes, formats i dates possibles (abril/maig). 
 
Es comenta de fer una Taula Rodona amb diferents ponències prèvies. Convocant 
per exemple a l’APE Cat; (eines per posar a la pràctica la Instrucció); RAP (Red de 
Agua Pública)¸ESF (Grup Aigua) i alguna entitat de Terrassa com la PAH, etc.   
 
També es comenta que per al 2023, es podria fer una Jornada on es presentés 
l'Estudi que realitzarà ESF (Enginyeria Sense Fronteres), durant aquest any 2022. 
 
Quedem en tractar aquest tema  a les properes reunions. 
 

4 - Aprovació per part del Plenari OAT de la realització Estudi 
sobre DHA a Terrassa, per part d'ESF (Enginyeria Sense 
Fronteres- grup aigua).  
 
S’informa que en el darrer plenari OAT es va aprovar la realització d’aquest estudi. 
Aspectes a tenir en compte: 

 
• Cal aportar les idees bàsiques del que volem  aconseguir amb aquest estudi 

a ESF. 
• Establir els compromisos per part de l'Ajuntament i Taigua per tal de 

facilitar aquest treball quan demanin la seva col·laboració.  

http://www.oat.cat/
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• Cal aprofundir amb la Permanent i/o grup Presidència ((Presidenta, sots 
president i coordinadora OAT), per fer arribar a l’ajuntament la necessitat de 
la seva implicació en facilitar les dades. 
Amb la convocatòria s’adjunta la proposta del grup que es va presentar a la 
Permanent en el seu dia per a l’aprovació de l’Estudi. 

• Quedar amb ESF (Grup Aigua) per tractar les idees principals. A la reunió es 
proposa l’assistència del grup Presidència OAT. Proposta de data. 

• Es fa necessari comptar amb el compromís de l’Ajuntament i de Taigua, i de 
les àrees, o serveis necessaris per fer-lo possible. 

• Cal exposar-ho a la reunió dels 3 eixos com un treball comú a desenvolupar 
pel bé de la ciutat, la transparència, i la bona governança de l’aigua. 

• Concretarem dia per fer reunió amb les parts implicades. 

                                                            
5 - Altres 

S’avancen alguns temes a tenir en compte de cara a la reunió del gener 2022: 
• Idees i propostes de treball de cara al 2022;  

o com fem difusió de la Instrucció?  
o què més ens proposem?  
o Campanya ajuts socials (primer caldria endreçar el tema i unificar 

criteris amb el cànon social ACA); 
o Què fem amb les dades facilitades per MA sobre bonificacions, tarifa 

social; impagats, comptadors instal·lats, aigua irregular: sense 
comptador, ni contracte; Fons Social de Taigua, etc. 
 

• Temes que venen de la Permanent i dels grups de treball i que haurem de 
debatre com a grup DHA: 

o Proposta d'anar als districtes de Terrassa a donar a conèixer l'OAT i 
els seus grups de treball; escoltar què pensen les veïnes i que les 
preocupa sobre el tema de l'aigua; aprofitar per fer monogràfic tema 
aigua al districte (biblioteca; escoles; centre cívic...); portar 
exposicions; conte de la "Princesa del agua"; Maleta de l'aigua, etc.  

o Sobre aquest tema, es passa un document elaborat pel grup 
Indicadors i Control social (ICS).  

o Què podem aportar com a grup DHA? 
Fer campanyes a la via pública motivant la curiositat de la gent sobre 
l’aigua: entens el rebut de l’aigua? Quin sabor i quina qualitat té l’aigua 
a Terrassa? Coneixes la Tarifa Social i el Cànon social de l’aigua? 

 
• Proposta que ens arriba del mateix grup ICS de participar en el treball que 

han iniciat com a grup sobre Tarifes, amb la nostra visió sobre el tema de la 
tarifa social i el cànon social de l'ACA. Quines propostes fem? què cal canviar 
i millorar? com ha de repercutir en les noves tarifes que segurament sortiran 
al 2023? 
 
Al debat, sorgeixen algunes idees i interrogants: 

http://www.oat.cat/
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Com pensem que hauria de ser una nova tarifa social de l’aigua?  
Defensar que el primer tram sigui el més assequible possible i d’acord amb 
el padró municipal. 
Tema Mínim Vital Aigua, garantir l’accés a l’aigua a un preu de cost, segons el 
nombre de persones a la llar. 
Hauria de passar per un segon i tercer tram a un preu més alt? 
Què passa amb les inversions que Taigua necessita fer per fer front a les 
deficiències i millores del servei?  
Cal escoltar la proposta de l’empresa i veure com assumeix el cost de les 
inversions. 
 

Nota: En el annex de l’acta, s’inclou el quadre “Indicadors socials de l’aigua” 

(setembre 2021), rebut per part de l’Ajuntament. 

 

http://www.oat.cat/

