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Dimarts, 12 de setembre de 2022, a les 10:30h 
Plataforma meet.jit.si/GDHA   
 
Assistència: Rafael Gázquez; Montse Flores i Dolors Frigola; Juan Cano¸ 
Absències: Susanna M. Vilagrassa, Xavier Álvarez; Cristina Egitto; Valeria 
Santiago, Mònica Guiteras; Edurne Bagué. 
. 

 
Ordre del dia 
 
0 - Aprovació acta 
 
1 - Seguiment aplicació Instrucció 

• Proposta de taller amb la PAH sobre l'aplicació de la Instrucció (presenta 
el tema Rafa). 

• Convocar Ajuntament reunió finals setembre principis octubre (pendent 
Dolors) 

• Contactar amb altres entitats (Creu Roja, Càritas...) 
• Participar a la UdG com a grup DHA per explicar el procés de la 

Instrucció de comptadors d’emergència social de Terrassa (dimecres 
matí 5/10/22) 

2-Estudi DHA  
 
3 - Reunió amb Ajuntament sobre "unificació criteris per accedir ajudes a l'aigua 
- Taigua i ACA) 
 
4- Jornada pública sobre el DHA (tardor 2022) 
 
5 - Altres  
      - Matinal OAT  dissabte 17 (Informa Montse) 

 
0-Aprovació acta reunió anterior 

 
S’aprova.  
 
1 - Seguiment aplicació Instrucció 

• Proposta de taller amb la PAH sobre l'aplicació de la Instrucció 
(presenta el tema Rafa). 

✓ Dia: Divendres: 30/9; Lloc: Centre Cívic Districte 6; hora: 18:00-20h 
✓ Logística: portar 40 impresos de sol·licitud de comptadors (OAT)  

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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✓ Format del taller: presa de contacte per fer el seguiment de la Instrucció 
(dificultats que es troben, què és l’OAT, objectius i temes de grup DHA 
(tarificació social, etc). 

1 - Què és l’OAT:  objectius de l’OAT i del grup DHA (Dolors) 
2- Repàs procés Instrucció i realitat actual (Rafael) 
4- Invitació a participar al grup DHA (Montse) 
5- Com ho fem? Com coordinem el seguiment Instrucció (Juan)  
 
Aprofitar per assessorar sobre com omplir la instancia per a la petició de 
comptador. 

• Convocar Ajuntament reunió finals setembre principis octubre  

Es passarà correu a MA per convocar per a finals de setembre o principis 
octubre. 

Es convocarà a la PAH, Creu Roja i Càritas. 

• Contactar amb altres entitats (creu roja, caritas...) 

De moment, treballem el tema a fons amb la PAH i en funció de com vagi, 
ampliem a més entitats. 

• Participar a la formació que organitza la Universitat de Girona 
(càtedra Unesco) com a grup DHA per explicar el procés de Terrassa 
(dimecres matí 5/10/22) 

La Universitat de Girona realitza uns seminaris formatius sobre DHAS, ens 
proposen participar-hi per explicar la nostra experiència en el treball i procés 
per tancar la Instrucció de comptadors socials que hem impulsat des de 
l'OAT. 
 
Seminari 1 
DHAS. Noves propostes per garantir l’accés a l’aigua 
Dimecres 05/10/2022 10h – 13h 

 

2-Estudi DHA  
 
Cal contactar amb ESF i veure com està el tema. 
 
3 - Reunió amb Ajuntament sobre "unificació criteris per accedir ajudes a 
l'aigua - Taigua i ACA) 
 
El grup ha de fer reunió i concretar com tirem endavant aquesta proposta.  
 
 

http://www.oat.cat/
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4- Jornada pública sobre el DHA (tardor 2022) 
Possibilitat que vingui una persona de la Fundació Nueva Cultura del Agua. 
Buscar altres persones per completar el tema (Mònica…) 
Data possible: dissabte 12 de novembre 
 
5 - Altres  

• Matinal OAT  dissabte 17 (Informa Montse) 
 

Invitació a tot el Plenari i persones vinculades a l’OAT a reflexionar i participar a la 

Jornada de debat i reflexió sobre l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, el projecte i la 

trajectòria de l'OAT. 

  

La Jornada tindrà lloc el proper dissabte, 17 de setembre de 2022, de 9 a 14 hores, a 

la Sala 1 i 2 del Casal Vapor Gran (Passeig del Vapor Gran, 39. Terrassa), situada a la 

Planta baixa. 

 

Passat, present i futur de l’OAT. 

 

• Rebuts Mina comptadors (juny 2022)  
Com a OAT s’està treballant el tema dels rebuts de Mina sobre tema comptadors 
generals. 
 
La darrera proposta és que l’OAT faci un comunicat públic conjuntament amb la 
FAVT. 
A les reunions d’Ajuntament, Mina i OAT, també s’hi va incorporar OCU i al 
Plenari es va demanar assessorament de FACUA. Mina s’ha avingut a modificar 
l’escrit/carta/rebut que enviava a les llars.  
 
 

http://www.oat.cat/

