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INFORME PER AL PLENARI (10/10/22) 
Grup DHA i JS 
 
Actes i temes que estem treballant: 
 

1. Seguiment de l’aplicació de la Instrucció de comptadors 
provisionals d’emergència social: 

a. Realització d’un Taller pràctic sobre la Instrucció amb la 
PAH (divendres 30/9/22) 
Lloc: Centre Cívic Francesc Macià 
Objectiu: motivar les persones assistents a realitzar la petició 
de comptador. 
Al Taller van assistir 30 persones aprox. Es va comptar amb 
el suport d’una traductora del castellà/àrab per facilitar la 
comunicació. 
Es va assessorar sobre com emplenar la sol·licitud i sobre la 
documentació a aportar. 
Es farà seguiment de forma conjunta entre la PAH i el Grup 
DHA sobre les peticions presentades a l’Ajuntament. 
 

b. A la darrera reunió amb l’Ajuntament  (maig 2022): Es va 
quedar en fer reunions amb una periodicitat de 3-4 mesos 
per fer el seguiment de l’aplicació de la Instrucció. 
Sol·licitada reunió (Pendent rebre data propera reunió). 
 

2. Participació del grup DHA – OAT a les Jornades de FORMACIÓ 
TÈCNICA: LA GESTIÓ DE L’AIGUA. DRETS SOCIALS I NOUS MODELS 
DE GOVERNANÇA organitzades per Càtedra UNESCO de 
Desenvolupament Humà Sostenible (Universitat de Girona 
dimecres 5/10/22) 

 
3. Document “unificació de criteris per accedir als ajuts socials de 

Taigua i ACA”  
La reunió està convocada per al dia dijous 20/10/22 
Assistència: Medi Ambient/ Taigua i grup ICS i grup DHA/OAT. 
 
 

http://www.oat.cat/
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4. Seguiment Estudi encarregat a ESF (Enginyeria sense fronteres) 
sobre l’aplicació del dret humà a l’aigua a Terrassa. 

a. Reunió d’ESF amb Medi Ambient (28/9/22) per compartir i 
valorar dades rebudes de l’Ajuntament / Ofimape, etc. 

b. Setmana del 20/10: Inici entrevistes a personal 
administració, grups OAT i entitats socials. (PAH; Caritas, 
Creu Roja). 

c. Presentació pública de l’Estudi: 1r trimestre 2023 
 

5. Jornada sobre el DHA a Terrassa “Al novembre, parlem d’aigua”. 
Dissabte 12 de novembre / Matinal 

a. Què és el Mínim vital d’aigua?  (a càrrec de Gonzalo Marín 
de la RAP (Red de Agua Pública) 

b. La tarificació social (a càrrec d’ESF)  
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