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

www.oat.cat

Dimarts dia 5 d’octubre de 2021, a les 18:30h
presencial

Assistència:
Rafael Gázquez; Dolors Frigola;, Montse Flores
Excusada: Mònica Guiteras; Edurne Bagué; Susanna M. Vilagrassa

ORDRE DEL DIA

0- Aprovació de l'acta de la reunió anterior 7/9/21 (adjunta)

1 – Propostes de treball (3 Eixos) grup DHA

2 – Valoració de la reunió amb la regidora (1/10/21)

3 - Informació sobre la reunió de Tarifes convocada per
l’ajuntament i Taigua (informa Montse Flores)

4 - Idees a treballar 1a Jornada/taller sobre el DHA a Terrassa
(novembre 2021): A qui convidem; quin format; quin material;
quin objectiu, etc.

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

1- Aprovació de l'acta de la reunió anterior 7/9/21 (adjunta)
S’aprova.

1 – Propostes de treball (3 Eixos) grup DHA
Revisem les propostes que volem fer com a grup DHA en aquestes reunions a 3
bandes. Afegim el tema del seguiment de la Instrucció com un aspecte bàsic i prioritari.

Una de les entitats que seria molt important que entrés a l’OAT DHA seria Justícia
Energètica.

2 – Valoració de la reunió amb la regidora (1/10/21)
● Valorem com a positiva la reunió.
● Important la presència de l’APE.
● Important: haver aconseguit excloure les temàtiques “Impagament en casos

RER” i “Procediment davant l’ús inadequat del servei d’abastament d’aigua”.
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● Ens queda pendent treballar el tema de la metodologia a emprar per continuar
treballant i avançant.

Aspectes importants i a tenir en compte de cara al redactat final:

● En el tema d’Informe de bona convivència: s’hauria d’acabar el punt afegint que
es resoldrà amb una resolució motivada del perquè de la denegació, en el cas
que així fos.

● Comunicació a la propietat, “en els casos en què la propietat s’hi oposi”,  (afegir
aquesta entrada per ser més explícit).

● Treure la Comissió del tema del gran tenidor/petit tenidor.

3 – Informació sobre la reunió de Tarifes convocada per
l’ajuntament i Taigua (informa Montse Flores)
Taigua informa que hi ha vàries inversions a fer, sobre tot, pel que fa a la captació de
l’aigua en alta. El projecte es fer-ho a llarg termini, en un procés d’anys.

Els preocupa el tema dels ingressos, la diferència entre els ingressos variables= 63%
Ingressos fixes = 37%, i per això es plantejaven tocar la quota de servei fixa, i algunes
modificacions en els trams de consum.

Finalment, Taigua, per decisió de l’Ajuntament, han decidit congelar les tarifes per al
2022.

Es queda en revisar aquest tema per a març/abril del 2022.

Es veu oportú buscar assessorament de cara al projecte de tarifes, i es veu que aquest
assessorament podria ser compartit amb Taigua.

4 – Idees a treballar 1a Jornada/taller sobre el DHA a Terrassa
(novembre 2021): A qui convidem; quin format; quin material;
quin objectiu (recordeu que es va quedar que al març 2022
faríem una 2a Jornada oberta al públic amb Ponència i
exposició de les conclusions) (veure acta 13/7/21)

Idees de la reunió passada: Després de debatre sobre els diferents formats que podria tenir la
Jornada es va decidir el següent:

La Jornada sobre el DHA, consistirà en dues parts:
Una primera jornada taller (matinal i presencial) a Terrassa amb participació de la gent de
Girona, BCN i Terrassa.
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Una segona jornada al març de 2022, amb ponència pública. (pendent desenvolupar)

- Jornada taller matinal sobre el DHA:

Convidarem a col·lectius interessats (PAH, Colectivo Sin Vivienda; Justícia Energètica; Caritas de
Terrassa; Espai Drets; Creu Roja;  i altres que considerem oportú. (per exemple: Espai Drets;
Justícia Energètica,..).

Objectiu:
1r - Generar xarxa social entre les persones que treballem el DHA.
2n – Posar en comú els temes sobre DHA que ens preocupen a cada municipi (quina realitat;
quins avenços; quins projectes; etc.)
3r- Com ens podem ajudar?; pot sortir algun projecte en comú?

Format del taller /Jornada

1 – Benvinguda de la Síndica (9:30h- 10 minuts)
2 -  Presentació de l’OAT (Bea) (10 minuts)
3 – Girona  (30 minuts)
4 - APE (experiència de lluita i treball) (30 minuts)
5 – Debat: “Com ens empoderem d’una forma col.lectiva pel DHA?”

● S’obre debat introduint què és el grup DHA
● Tema de la Instrucció per part del grup DHA (què hem aconseguit i per què? (esmenes,

propostes, etc.)
● Què us demaneu?
● com aconseguim que els habitatges que tenen aigua punxada s’interessin per

regularitzar l’accés a l’aigua?
● Com ens impliquem per fer viable aquest protocol sobre el dret a l’aigua.
● Quins problemes veieu?
● Què necessiteu?
● De cara al taller: Un dels requisits a demanar per part dels moviments socials (PAH, etc)

a les persones que van a les assemblees seria que tinguin demanat el comptador social
com una eina més cap a la consolidació de dret, similar a tenir l’informe de RER, o
vulnerabilitat. (a desenvolupar la idea).

Moderació del taller: Rafa
Donar paraules: Montse
Pren acords: ?
11h refrigeri (20-30 minuts).

Inscripció prèvia:
Convidar: Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana; Espai Drets; Síndica; Permanent
OAT/Presidència; Regidories SS (?) i Aigua??

Rafa, contacta amb la PAH; i amb l’entitat nova que s’ha format d’habitatge (José Cazorla)
Dolors i Montse: amb Creu Roja i Caritas (a través de la Síndica)
Dolors: Justícia Energètica
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Colectivo SV: a través de la Valeria

Prèviament, s’haurà de fer alguna trobada amb els col.lectius afectats, (PAH; Colectivo S/V;
Justícia Energètica; Caritas; Creu Roja) per explicar situació, escoltar-los i convidar-los al taller.
Què els hi proposem? D’entrada podem informar sobre la Instrucció de comptadors que estem
treballant i sobre els mecanismes per accedir a les bonificacions, etc.

Data proposada per al Taller: Dissabte 27 novembre 2021
Pressupost 300€ (pica-pica i despeses viatge, gasolina, etc)
Lloc: Casal Segle XX
De 9:30h a 13:30h

Logística, fras. (gasolina) i càtering: Montse parla amb el Joan Cano pel tema del local i pel
tema del càtering, amb l’Eva coordinadora.

Ve de l’acta del 7/9/21 (per recordar)
A partir dels resultats del taller de novembre podrem dissenyar la Jornada de març 2022.

- Quines necessitats hem detectat sobre DHA (per exemple Mínim Vital Aigua, etc.) Dret
a la Informació en el DHA; com s’arriba a la ciutadania en el DHA, com donem a
conèixer la Instrucció de comptadors d’emergència social; amb quins obstacles ens
podem trobar per fer efectiva la Instrucció; (Rafa farà una ampliació del tema i ens el
presentarà a la propera reunió d’octubre).
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