
  
 
 

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

1 
 

 
Dimarts dia 8 de febrer de 2022, a les 18:00h 
Per plataforma: meet.jit.si/GDHA  
 
Assistència: 
Rafael Gázquez; Dolors Frigola; Montse Flores; Edurne Bagué;  
Excusada: Mònica Guiteras; Cristina Egitto;  
Absències: Susanna M. Vilagrassa, Xavier Álvarez; Juan Cano; Valeria Santiago; 

 
Ordre del dia 
 

0-Informació situació a Salt  
1 - Aprovació de les dues darreres actes anteriors (11/1; i 
25/1/22) 
 

2 - Darreres informacions sobre la Instrucció  
 
3 - Tema Indicadors  
 

4 - Jornada sobre DHA  
 
5- Altres 
 
                                                        ***************************** 

 

0 - Informació situació a Salt  
L’Edurne ens informa sobre les darreres novetats a Salt. 
Van parlar amb la Síndica local, sobre el tema del DHA. 
Hi haurà una reunió de síndics locals al mes de març, on també hi assistirà la Síndica de 
Terrassa. Ens demana si podem intentar intercedir per tal que parlin les dues i es 
comenti el tema dels comptadors de Terrassa. 
Per altra banda, demanen la Instrucció de Terrassa per treballar-la a Salt. 
De cara a la tardor, tenen intenció de fer algun acte públic orientat a estudiants de 
treball social,  professorat, i ciutadania en general. 
Passarem el contacte de la Síndica a l’Edurne. 
 

1 - Aprovació actes darreres reunions (11/1 i 25/1/22). 
S’aproven. 

 
 
 
 

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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2 - Darreres informacions sobre la Instrucció  
 
S’informa que no hi ha hagut resposta al darrer correu enviat a MA (25/1/22) on es 
formulaven les dues objeccions més destacades al darrer document rebut. 
 
Es decideix: 
1 - Convocar reunió amb Medi Ambient 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’urgència i ordinaris, hi hauria d’haver un termini 
de resposta i d’execució.) 

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

 
3- Es decideix presentar un Informe a la Permanent (24/2/22), i després al Plenari de 
l’OAT (10/3/22); que situï com està el tema de la Instrucció, amb una visió crítica sobre 
la metodologia de treball i demanar el suport per fer arribar la queixa a l’Ajuntament. 
La idea seria: repàs cronològic; Metodologia de treball emprada i quina proposem; 
aspectes positius a remarcar del treball conjunt; Aspectes a millorar i què proposem?  
El problema és que no hi hagut una metodologia de treball funcional.  
 
Detectem un problema i és que no tenim una base de moviment social que reclami 
aquesta Instrucció. Aquesta denúncia hauria de sortir de les entitats socials afectades. 
Quina és la tasca de l’OAT? Pressionar? Denunciar?  
Es Proposa parlar amb la FAVT? Lligar-ho amb la Campanya a-porta? Pretén detectar 
situacions de pobresa energètica. La Instrucció és una bona eina. 
Introduir el tema al Consell d’Entitats/Favt com a actors socials que poden denunciar la 
situació. 
Com podem col·laborar el grup DHA en el conveni A-porta? 
 
Temes a treballar quan la Instrucció estigui aprovada: 

• 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 

 

• La Instrucció necessitarà disposar de recursos econòmics. Com es farà? Haurem 
de preguntar-ho a la reunió que hem pensat convocar. 

 
Propostes: 
1 - Quedar amb la FAVT i parlar tema conveni CONFAC i Conveni A-porta (Rafa, 
convocarà  la FAVT). 
2 - Document per presentar a la Permanent i Plenari. (Dolors) 
3 - Passar correu a la Permanent informant sobre la decisió presa. (Dolors) 
 

http://www.oat.cat/
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3 - Tema Indicadors  
Es passa document elaborat  pel grup Indicadors i Control Social. El grup convoca tots 
els grups de l’OAT per al dia 22/2, per tractar el tema. Hauríem de dir si ens semblen bé 
els indicadors que hi ha sobre Dret Humà a l’aigua, si en falta algun, si tenim dubtes, 
suggeriments, etc. 
 
Es decideix enviar el document per treballar-ho al drive i tancar-lo abans del divendres 
18. 

 
4 - Jornada sobre DHA  
 
Primer de tot, caldria posar-hi data per començar a pensar amb les persones que caldria 
convidar. Es proposa una matinal el dissabte dia 14/5/22. 
 
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). 
  
Parlar amb el Gonzalo del RAP, una petita reunió amb ell per veure per on es podria 
enfocar. És un referent en el tema de l’aigua. (Edurne parla amb el Gonzalo) 
Una altra persona possible podria ser l’alcalde de Medina Sidónia. 
De Catalunya, es podria preguntar al Sr. Basteiro, president de l’AMAP (Associació de 
municipis per l’aigua pública de Catalunya). Com està a nivell de municipis el tema del 
mínim vital d’aigua. (Edurne contacta). 
 
Yayo Herrero com a persona experta en l’ecologisme, ecodependència i 
interdependència. Cicle de la vida i cicle de l’aigua. L’aigua com a element vital per a la 
vida. (Dolors) 

- Visió socioecològica. Vivim en un espai compartit: tots éssers vius. 
- Idea Jornada des de la mirada transversal (afecta a tots els grups de l’OAT). 

 
Possibles propostes:  

• Taula rodona / Ponències 
 

3 o 4 persones (Gonzalo/Basteiro/Yayo/APE (Maria Campuzano) de 10-14h 
Persona de la taula rodona de Barna (buscar nom); Aigua és vida, etc. 

 
Contactar amb la Yayo i plantejar la possibilitat per a aquesta o per a una altra ocasió.  
(Dolors) 
 
Sorgeix el problema del pressupost i facturació: com ho podrem fer? 
Conceptes per facturar? 

http://www.oat.cat/

