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INFORME PER AL PLENARI 14/10/21 
Grup DHA i JS 
 
Tal com ja es va informar al Plenari del mes de juliol, després de la reunió de treball 
realitzada el dia 17 de maig passat per tractar la “Instrucció per a la garantia del dret 
a l'aigua en situacions de risc d'exclusió residencial”, que va comptar amb la 
participació de diversos serveis de l’ajuntament, el grup DHA va proposar una 
reunió amb dues regidories per tractar sobre les esmenes i propostes presentades 
a l’esmentat document. 
 
La petició de reunió s’adreçava de forma específica a la regidoria responsable del 
Servei d’aigua, i a la de Serveis socials per considerar que són les responsables de  
les polítiques públiques en aquests àmbits. 
 
La reunió va tenir lloc el passat 1 d’octubre, i va comptar amb la participació de la 
regidora de l’aigua, una persona del Servei jurídic d’Ofimape, i la responsable del 
Servei de Medi Ambient, per part de l’ajuntament, i per part de l’OAT, la presidenta 
i la coordinadora, a banda de cinc persones del grup de DHA. 
 
El propòsit de la reunió era incidir de forma expressa en les esmenes i propostes 
presentades, i poder  identificar on radicaven els problemes que ens allunyaven, 
esbrinar si responien a qüestions jurídiques, tècniques o simplement a 
procediments administratius, i poder conèixer quin era el  posicionament polític al 
respecte. 
 
Doncs bé, hem de dir que totes les parts vam sortir molt satisfetes d’aquesta reunió 
on es van poder desencallar temes que per a nosaltres eren molt importants i 
significatius, arribant a acords i consensos sobre alguns dels requisits i condicionants 
que es demanaven per poder sol·licitar i concedir el comptador d’aigua. 
 
El grup del DHA i JS de l’OAT estàvem convençudes que les esmenes i propostes que 
formulàvem es podien assumir perfectament amb voluntat de servei públic i, sobre 
tot, amb voluntat política. I així, va ser.  Per tant, continuarem treballant per tancar-
la al més aviat possible, i per fer possible que aquesta instrucció esdevingui una eina 
útil, justa i eficaç per facilitar l’accés al dret humà a l’aigua a la nostra ciutat. 
 
Amb aquests acords i consensos assumits a la reunió, el grup DHA creiem que estem 
avançant cap al reconeixement i legitimació que ens pertoca com una part més dels 
tres actors que han de dotar de contingut les polítiques públiques de l’aigua a Terrassa: 
l’Administració; Taigua i la ciutadania a través de l’Observatori de l’Aigua.   
 
Per altra banda, aprofito aquest plenari d’octubre per informar que el dissabte 27 de 
novembre al matí, tenim previst dur a terme una Jornada Taller per debatre sobre el 
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DHA. La idea és compartir aquesta matinal amb les companyes de Girona que també 
estan treballant aquest tema, i amb les de l’APE (Aliança Contra la Pobresa Energètica) 
de Barcelona.  
 
El nostre objectiu és que al taller hi assisteixin entitats de Terrassa com la PAH, el 
Colectivo Sin Vivienda, Justícia Energètica, Caritas, Creu Roja, i altres entitats afins de 
la ciutat que ens poden aportar les seves experiències i vivències en aquest àmbit; 
donar a conèixer el que s’ha fet fins ara, com a GDHA, compartir inquietuds, i marcar-
nos possibles objectius comuns. 
 
Si alguna persona del Plenari està interessada en assistir-hi, li demanen que es posi en 
contacte amb nosaltres a través del  correu de la web  https://www.oat.cat/. 
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