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Dimarts dia 9 de novembre de 2021, a les 18:00h 
Per plataforma: meet.jit.si/GDHA  
 
Assistència: 
Rafael Gázquez; Dolors Frigola; Montse Flores, Edurne Bagué. 
Excusada: Mònica Guiteras 
Absències: Susanna M. Vilagrassa, Juan Cano, Xavier Álvarez 

 
ORDRE DEL DIA 
 
0 - Aprovació acta de la reunió del mes d'octubre 
 
1 - Informació rebuda de MA sobre petició dades habitatges amb 
aigua accés irregular i altres. Situació Instrucció. 
 
2 - Informació contactes fets amb les entitats Creu Roja, Caritas, 
Justícia Energètica, PAH i Colectivo Sin Vivienda de cara a 
confirmar la seva participació a la Jornada taller. (s’adjunta resum 
de la reunió realitzada amb Creu Roja). 
 
3- Informació Edurne: situació a Salt-Girona. 
 
4 - Preparació de la Jornada taller sobre DHA (27/11/21)  

• Entitats i persones convidades i confirmades  
• Logística (lloc, espai, refrigeri, despeses...) 
• comunicació a les entitats i persones assistents (correu per 

enviar) 
• Ordre del dia de la Jornada taller (obertura Síndica, 

presentació presidenta OAT-; presentació grup DHA; DHA 
Salt; APE Catalunya; i debat sobre "Com ens empoderem 
col.lectivament amb el DHA" -experiència de Terrassa-). 

• Concretar moderació, torns de paraules i conclusions. 

5 - Proposta d'Estudi sobre el DHA a Terrassa a ESF, per incloure al 
Pla de Treball 2022 (pressupost OAT). 
 
 
 

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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0 - Aprovació acta de la reunió del mes d'octubre 
S’aprova.  
 

1 - Informació rebuda de MA sobre petició dades habitatges amb 
aigua accés irregular i altres i situació Instrucció. 
 
Sobre la Instrucció,  ens la passaran properament per tal que la tinguem abans del dia 
27. 

 
Es transcriu literalment, el correu rebut per part de l’Ajuntament responent a la nostra 
petició d’informació: 

1. Dels 1275 usos indeguts o punxades,  la pràctica totalitat son a habitatges. En 
aquest sentit, penso que és molt important incorporar un protocol per actuar-hi 
davant casos com aquest en aquest instrucció que estem treballant, perquè si 
són vulnerables podran acollir-se als comptadors provisionals d'emergència 
social, i diferenciarem d'aquells (si n'hi ha) que no són vulnerables. 

Pel que fa als 1275 habitatges, com et deia, un cop tinguem el protocol clar i acordat, 
hem de començar a veure que passa dins, ara no podem saber el % d'ocupacions. Alguns 
casos seran ocupacions, altres estaran buits i altres simplement no tindran contracte de 
subministrament per diferents raons. 

2. Pel que fa al cànon de l'ACA. Si tens raó, hi ha més casuístiques, però els que 
nosaltres apliquem és perquè tenim els informes RER i aleshores li tramitem el 
cànon, els 400 tenen informe social. El que diem sempre, les peticions per altres 
casuístiques les demana l'abonat o com tu dius estaria bé que la persona de 
serveis socials l'acompanyés (que jo crec que ja ho fan si es dona el cas). Gent 
que vagi directament a l'ACA i que aquesta ens enviï l'ordre d'aplicar el cànon, 
són poquíssimes l'any. 

3. Tarifa social: cada mes hi ha baixes i altes, baixes perquè es comproven ingressos 
i si no compleix es dona de baixa. Tenim l'estadística de les sol·licitades i 
aprovades de 2020 i 2021, podem fer per més anys, és clar. Us avanço que estem 
treballant per a que el tràmit per la seu electrònica d'adjuntar l'autorització 
signada de tots els empadronats a l'habitatge per comprovar ingressos 
(obligatori per normativa i que no ens podem saltar de cap de les maneres) sigui 
més fàcil. Algunes vegades (poques) ens trobem que hi ha alguna denegació 
perquè tot i trucar-los moltes vegades no aporten aquest paper, tot i que després 
si la tornen a sol·licitar amb les autoritzacions se'ls s'hi dona.. La resta de 
denegacions (la gran majoria) son per no complir els requisits de renda. 

http://www.oat.cat/
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2 - Informació contactes fets amb les entitats Creu Roja, Caritas, 
Justícia Energètica, PAH; Colectivo Sin Vivienda de cara a confirmar 
la seva participació a la Jornada taller. 
 
S’informa sobre els contactes fets i les respostes de les entitats. 
Confirmen assistència Creu Roja, Caritas i Justícia Energètica. Caritas Girona: confirmat. 
PAH: Pendent Rafa; 
José Cazorla: Pendent contactar. 
Pendent confirmació Colectivo Sin Vivienda;  
 

3- Informació Edurne: situació a Salt-Girona. 
Edurne informa sobre les entitats de Girona a qui s’ha convidat: Caritas Salt; Casal 
d’Infants; Sindicat d’Habitatge de Salt; Sindicat de llogateres; 
Caritas Salt, ja ha detectat una vuitantena de casos de llars sense accés a l’aigua, amb 
una mitjana de 4 a 6 persones per casa. 
 

4 - Preparació de la Jornada taller sobre DHA (27/11/21)  
1. Es comenten els aspectes més destacables de la reunió amb Creu Roja per tal de 

tenir-ho en compte per al debat i conclusions de la Jornada taller. 
2. Proposta de la Presidenta OAT de fer un petit dossier per entregar als 

participants del taller amb una breu presentació sobre l'OAT i sobre el grup DHA, 
amb l'ordre del dia de la jornada i algun altre document interessant. 
Títol: “El Dret Humà a l’Aigua, a Debat” 

• Proposta de passar dos vídeos el dia de la Jornada (duració molt curta) que 
il·lustren molt bé el tema. Un és d'una petició de Terrassa i l'altre de Salt. Seria 
qüestió de pensar com ho podem fer i què necessitem (ordinador; pantalla, 
projector...). Es decideix posposar-ho per a la Jornada de març. 

• Entitats i persones convidades i confirmades  
• Logística (lloc, espai, refrigeri) 

o Obertura local; col·locació cadires (divendres tarda) 
• Despeses: 120€: refrigeri; dossier; despeses desplaçament i manutenció; 
• Comunicació a les entitats; (correu per enviar des del correu de l’OAT): Edurne i 

Rafa: passaran correus de PAH i Caritas Girona i Salt. 
• Concretar moderació, torns de paraules i conclusions. 

 

http://www.oat.cat/
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Format del taller /Jornada 9:45-11h) 
1a- Part: Presentacions  
1-  Presentació del grup DHA Terrassa: benvinguda; objectius taller; per què estem aquí 
(objectius, generar xarxa, etc. (10 minuts) 
2 - Benvinguda de la Síndica (9:30h-10 minuts) 
3 - Presentació de l’OAT (Bea) (10 minuts) 
4 - Roda de Presentacions de les persones assistents 
5 -Girona- Salt  (20 minuts) 
6 - APE (experiència de lluita i treball) (20 minuts) 
 
11h - Refrigeri: 20 minuts 
 
11:20: 2a. Part: Debat:  “Com ens empoderem d’una forma col·lectiva pel DHA?” 
(Moderació: Rafa) 

• Tema de la Instrucció per part del grup DHA (què hem aconseguit i per què? 
(esmenes, propostes, etc)  30 minuts presentació i debat (Dolors). 
 

11:50h-13h:  Debat 

• Com consolidar-la perquè sigui una eina eficaç?  
o Què us demanem? 
o Què hem de demanar a l’ajuntament?  (coordinació, persona de 

referència...) 
o Com ens impliquem per fer viable aquest protocol sobre el dret a l’aigua. 
o Quins problemes veieu? 
o Què necessiteu?  (Tant per part de l’OAT (DHA), com per part de 

l’Ajuntament) 
 

3a part: Tancament 13h-13:30h (Edurne) 
 Objectius, estratègies, i conclusions  
Objectiu compartit: aconseguir els comptadors socials com a consolidació del dret a 
l’aigua (Edurne) 

o Línies general d’estratègia  
o conclusions (Edurne) 

 
Moderació del taller: Rafa 
Donar paraules: Montse 
Recull conclusions i acords: Edurne 
Control d’assistència i Inscripció: Edurne; passarà full per inscripció 
Convidar: Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana; Espai Drets; Síndica; Permanent ; 
Convidar a l’Anna Crispi (Directora del Servei de MA)? No es veu clar: els debats han de 
ser interns. Per a una futura Jornada, sí. Ara per ara, no. Abans cal marcar les nostres 
línies estratègiques. 
Rafa, contactarà amb la PAH; i amb l’entitat nova que s’ha format d’habitatge (José 
Cazorla) 

http://www.oat.cat/
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Dolors i Montse: amb Creu Roja i Caritas (a través de la Síndica) 
Dolors: Justícia Energètica i Colectivo Sin Vivienda. 
 

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

 
6 - Proposta d'Estudi sobre el DHA a Terrassa per part d’ESF 
(Enginyeria Sense Fronteres) per incloure al Pressupost 2022 OAT. 
 
S’explica la petició traslladada a la Mònica (ESF). 

ESF ha passat pressupost per 4000€, tenint en compte estudis previs similars que han 

fet en la materia. Ens demanen més informació (terminis, contingut concret, 

procediments per demanar les dades, etc.). El més important és disposar de dades per 

part de l’Ajuntament. 

Ens plantegem quina informació necessitem i per a què? Creiem que cal endreçar les 

dades i posar ordre; abordar el tema de les connexions “fraudulentes”, desagregar 

dades;  conèixer els espais utilitzats com a infrahabitatges on no hi ha accés a l’aigua; és 

a dir, espais no habitacionals, tema impagats, i impagats en RER, etc. Aquesta informació 

ens pot servir per tenir clar d’on venim, on estem i on volem anar. La idea és que l’estudi 

sigui una eina per orientar el futur treball del DHA a Terrassa. 

Es farà un document ampliant aquesta informació per presentar a la Permanent.  

Es queda en passar a la Permanent, aquestes dues propostes de cara al Pressupost 2022 
de l’OAT.  
 
Proposta d'Estudi sobre el DHA a Terrassa (ESF) ....................................4.000€ 
Jornada oberta al públic sobre el DHA (març-abril2022) .................... 1.000€ 

http://www.oat.cat/

