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Reunió extraordinària 
Dimarts dia 25 de gener de 2022, a les 16:30h 
Per plataforma: meet.jit.si/GDHA  
 
Assistència: Rafael Gázquez; Dolors Frigola i Montse Flores 
Excusades: Mònica Guiteras; Edurne Bagué; Cristina Egitto; Valeria Santiago; 
Absències: Susanna M. Vilagrassa, Xavier Álvarez; Juan Cano 

 
Ordre del dia 
 

1 - Correu als membres del grup que no participen des de fa temps 
2-  Presentació Estudi ESF sobre l’aplicació del Dret humà a l’aigua 
a Terrassa 
3 - Valoració de la resposta rebuda per part de l’ajuntament a les 
darreres esmenes presentades pel grup DHA a la Instrucció 
 

 
1 - Correu als membres del grup que no participen des de fa temps 
 
1 - El correu s’hauria d’enviar des de la bústia de l’OAT. Si en termini de 15 dies no es 
comunica el contrari, es farà efectiva la Baixa del grup. 
Es passarà correu a la coordinadora per tal que faci enviament. 
 

2-  Presentació Estudi ESF sobre l’aplicació del Dret humà a l’aigua 
a Terrassa 
 
S’informa que el passat 24 de gener es va presentar la proposta d’Estudi al grup de 
Presidència de l’OAT per tal que el realitzi Enginyeria Sense Fronteres. 
A la reunió, es va decidir convocar una reunió amb l’ajuntament, Regidora de l’aigua, 
Ofimape, ESF, Taigua i OAT, per presentar la proposta i el pla de treball, dins la setmana 
del 28/2/22. 
 

3 - Valoració de la resposta rebuda per part de l’ajuntament a les 
darreres esmenes presentades pel grup DHA a la Instrucció 
 
Considerem que el més important, ara mateix, és que la Instrucció es tiri endavant.  
Saber quin pla estratègic i protocols es crearà per tirar-la endavant. Tractar-ho a la 
propera reunió.  
S’actuarà d’ofici en els 500 casos aprox que tenen aigua de forma irregular amb la 
conformitat d’Ofimape? 
Amb la pràctica veurem els encerts i les dificultats de la Instrucció. 

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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A nivell polític, caldrà comptar amb el recolzament de l’OAT per tal que la Instrucció sigui 
una eina d’aplicació. 
Sobre el terreny, caldrà treballar-ho amb les entitats socials i fer un pla de treball amb 
aquestes per tal de tirar-la endavant. 
 
Conclusions:  
1 - Convocar reunió amb MA i aportar les nostres propostes. 
 
2 -Passar correu indicant els temes que s’han de tractar a la reunió. 

• Tema terminis (en els casos d’emergència o ordinaris, hi hauria d’haver un 
termini d’execució) 

• Ampliar els casos d’actuació d’emergència amb les llars que no tenen aigua 
corrent ni punxada.  

• Quin Pla estratègic ens marquem per donar a conèixer la Instrucció i fer 
seguiment de la situació de forma conjunta, també amb altres entitats amb qui 
es pot treballar, com ara Creu Roja, Càritas, etc 
 

3 - Jornada DHA, possibles propostes:  

• Una Ponència sobre el DHA amb una perspectiva i visió més àmplia, i de futur 
(convidar a alguna persona que tingui coneixement sobre el tema, com ara algú 
de la RAP (Red de Agua Pública) 

• Una part més pràctica, tipus Taula Rodona on tractar temes més aspectes 
pràctics (Instrucció; Estudi DHA; Tarifa social, etc.) 
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