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ACTA REUNIÓ ORDINARIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA 
 
 
 
Sessió:  Ordinària 

Data:   25 de juny de  2019 

Hora:   18.00 hores 

Lloc:   CC Municipal President Macià 

 
Assistents: 

Entitats        Representants 

President        Juan Martínez  

Vicepresidenta        Beatriz Escribano 

Secretària        Olga Buxeras  

Grups de recerca – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  Martí Rosas (Vocal)  

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana     Àngels Tripiana (Vocal) 

Observatori Ciutadà Municipal (OCM)     Francesc Zaurin Vocal) 

Grup Municipal ERC-MES      Josep Villagrasa 

Taula de l’Aigua de Terrassa      Francisco Rodríguez 

Comissions Obreres (CCOO)      Sergi Martínez 

Aliança contra la pobresa energètica (APE)    Xavier Pallarés 

Gremi d'Instal·ladors de Terrassa (GREINTEC)    Joan Comallonga 

Federació Associació de veïns de Terrassa (FAVT)   Salvador Pérez 

Unió de consumidors de Catalunya (UCC)    Miquel Herrero 

Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT)  Abraham Arcos 

Aigua és vida        Emili Diaz 

Cambra de Comerç de Terrassa     Josep Prats 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (Taigua)     Francisco Garcia 

 
Han assistit per part de l’Ajuntament, que participaran en el Plenari: 
- Sra. Lluïsa Melgares com a representant de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
- Sr. Pau Millo, tècnic del Cicle de l’Aigua, de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Han assistit com a observadors: 
- Sra. Manuela Alonso i la Sra. Montse Flores, en representació de dones d’aigua 
- Sra. Dolors Frigola en representació del Consell d’entitats d’acció ciutadana 
- Sr. Juan Cano Ortiz de l’Associació de veïns del Segle XX 
- Sr. Francesc Figueras, President del Col·legi d’Enginyers del Vallés 
- Sr. Santi Aragonés en representació de Taula de l’Aigua de Terrassa 
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- Sra. Sonia Aguilera, com a particular 
- Sra. Valeria, com a particular 
 
 
Han excusat la seva absència: 
- Grup Municipal Junts per Terrassa. 
- Sr. Lluís Rístol Ubach, representant titular del Gremi Hostaleria de Terrassa i Comarca 
 
 
No han assistit: 
-  Grups Polítics : PSC, Ciutadans, TEC, PP, CUP 
-  UGT 
-  CGT 
-  2 representants dels centres d’ensenyament 
-  1 representant de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Terrassa 
-  1 representant dels grups de recerca 
-  1 Representant de les persones que treballen a l’EPEL 
 
 
Petició d’intervenció en la reunió ordinària: 
La FAVT va enviar sol·licitud per la participació de la Sra. Sonia Aguilera, d’Espai Drets, en el 
punt 3 de l’odre del dia (informació sobre l’aplicació del dret humà a l’aigua a la ciutat) de la reunió 
ordinària del dia 25 de juny, així com una segona intervenció de la Sra. Pilar de Dios, membre 
del “Colectivo sin vivienda” . 
La Sra. Pilar de Dios, finalment no ha assistit a la reunió  ordinària de l’OAT. 
També intervindrà L’Aliança contra la pobresa energètica, representada pel Sr. Xavi Pallarès. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovar l’acta de la reunió anterior celebrada el dia 11 d’abril de 2019. 

 
2. Constitució grups de treball. 

 
3. Informació sobre l’aplicació del dret humà a l’aigua a la ciutat. 

 
4. Incorporació de nous membres al Plenari. 

 
5. Informació sobre actuacions: 

a. Temes generals 
b.  Taula-educació 
c.  Selecció figura coordinació 
d.  Espai físic OAT 
e.  Web i comunicació 
f.   Logotip 
g.  Línia editorial OAT 
h.  Treballs recerca 

 
6. Torn obert de paraules 

 
 
Inici: 18.10 hores 
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Punt preliminar 

Es fa la presentació de la Sra. Lluïsa Melgares, que un cop fet el nomenament serà la nova 
regidora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat a l’Ajuntament de Terrassa. 

En quan a la resta de partits polítics s’entén que són els que són fins que hi hagi el relleu. 

 

1. Aprovar l’acta de la reunió extraordinària del dia 11 d’abril de 2019. 
 
Un cop fetes les esmenes referides pel Sr. Salvador sobre fer constar el número d’abstencions, 
que ja es va fer constar, i es va tornar a enviar l’acta a tot el Plenari, s’aprova l’acta de la sessió 
extraordinària de l’11 d’abril de 2019. 
 
 
2. Constitució grups de treball 
 
Durant el mes de maig s’aniran fent les inscripcions. Al maig es tanca el formulari d’inscripció 
però qualsevol persona pot sol·licitar entrar en un grup. 

Hi ha 6 grups de treball: - control social, - dret humà a l’aigua i justícia social, - transparència i 
indicadors, - petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics, - qualitat i sabor de l’aigua, 
- projectes europeus i fons de finançament. 

I també tenim Taula-Educació, que no és un grup, però està reconegut. 

S’han inscrit un total de 43 persones als grups de treball. 

Apart hi haurà col·laboracions de diverses persones: 1 per dissenyar la web, 6 per tutorització, 4 
per tesis doctorals, 9 per recerca escoles, i 3 assessoraments d’experts de caire puntual. 

Des de la Comissió Permanent es fa la convocatòria per fer la primera reunió de constitució, i 
poder debatre sobre les funcions del grup, la definició, ordenar el treball a realitzar i nomenar un 
representant/coordinador. Tenint en compte que les persones que coordinen el grup passen a 
formar part de la Comissió Permanent. 

Grups que ja s’han reunit: 

- Control social, es va establir com a coordinadors el Sr. Paco Rodriguez i la M. del Mar Grau. 

- Dret humà a l’aigua i justícia social, es va fer una primera reunió, coordinadors el Sr. Xavi 
Pallarès i Juan Martínez ( representa al grup dins la Comissió). 

- Transparència i indicadors, desenvolupar un informe sobre el tractament de la informació, 
transparència a nivell de ciutat. Coordinadors: Martí Rosas i Juan Martínez. 

Pendents de reunir-se: 

- Petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics. 

- Qualitat i sabor de l’aigua. 

- Projectes europeus i fons de finançament. 
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3. Informació sobre l’aplicació del dret humà a l’aigua a la ciutat 
 

L’Aliança contra la pobresa energètica, representada pel Sr. Xavi Pallarès ha demanat intervenir, 
per parlar sobre la situació de l’aplicació de la instrucció feta l’any 2016, sobre els comptadors a 
les famílies en risc d’exclusió residencial, més el dret humà a l’aigua a la ciutat. 

El Sr. Juan Martínez explica que després de les reunions mantingudes, s’han definit 5 objectius: 

1. Informe diagnòstic sobre l’aplicació de l’article 6 i de la instrucció 

2. Revisió protocols d’actuació.  

3. Establir procediments d’informació a la població 

4. Concretar els indicadors a fer servir per fer el seguiment de l’efectivitat d’aquest Dret humà a 
l’aigua 

5. Necessitat d’estudiar la població afectada per la instrucció i l’article 6 + la població amb risc 
que no entra en la instrucció. 

Dins d’aquest punt tenim, la intervenció del Sr. Pau Millo, tècnic de l’Ajuntament de Terrassa, de 
la Sra. Sonia Aguilera i del Sr. Xavi Pallarès. 

El Sr. Pau Millo, fa un resum del quadre de dades d’indicadors socials que aporta, detallant la 
informació sobre els comptadors provisionals, l’aigua domèstica no facturada, usuaris amb risc 
d’exclusió social, i sobre la tarifa i ajuts socials. 

La Sra. Sonia Aguilera d’Espai Drets, i de l’Associació de famílies de l’escola Agustí Bartra, 
explica una sèrie de problemàtiques que s’ha trobat al fer l’acompanyament de de famílies 
vulnerables, tals com: 

- Famílies que no els hi volen llogar l’habitatge. 

- Manca d’informació sobre els drets humans. 

- No és just, que qui dona l’atenció (funcionaris, assistentes socials), decideixi si 
dona la informació o no. O que ja informin que no prosperaran les ajudes. 
Obligació moral d’atendre amb igualtat, i formació a la gent que atén a les 
oficines. 

El Sr. Xavi Pallarès, agraeix la intervenció de la Sra. Aguilera, i remarca que s’ha de fer efectiva 
la instrucció i millorar-la, que no es pot entendre l’aigua com un negoci, s’ha de deixar de 
criminalitzar a la gent que necessita ajuts, i que ha de ser una gestió pública que garanteix el dret 
a l’aigua. 

Diverses exposicions de gent present a la reunió: 

- El Sr. Rodríguez de la Taula de l’aigua, que els números que han donat fan por, 
que s’ha de regular, que el dret a l’aigua ha d’estar garantit, fer un seguiment i 
normalitzar les situacions. Que la ST del TSJC ja s’ha pronunciat i que posa 
comptadors socials. 

- El Sr. Pérez de la FAVT, remarca que la informació ha de ser clara i precisa. Que 
amb Taigua hi hagi una informació real, i que hi hagi també coordinació dels 
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serveis afectats, la transparència ha de ser total, que el ciutadà té drets i 
obligacions i les persones amb risc han de tenir una resposta. 

- La Sra. Valeria, manifesta que a les famílies que ocupen un habitatge, no se’ls 
informa que tenen dret a un comptador social, i que també se’ls hi nega l’informe 
de l’exclusió social, perquè no tenen contracte. 

- La Sra. Aguilera, diu que es molt important l’informe d’exclusió social 

- El Sr. Martínez, que la instrucció no s’està complint, s’ha de tenir un control de 
tot, i que el cost humà es molt alt per una família amb fils viure pendent si tindrà 
aigua o no. 

 

La Sra. Lluïsa Melgares, participa en aquest punt, tot exposant: 

- Que a partir d’ara ella portarà Territori i Habitatge Social. 

- Que potser sí, que els treballadors socials porten molts temes i els hi falti informació. 

- Proposa ajudes econòmiques si es compleixen els criteris, sense passar per les treballadores 
socials. 

- Que la ocupació existeix perquè hi ha habitatges buits, i no els lloguen perquè hi ha gent que 
no té feina, i s’ha de solucionar. 

- No es pot criminalitzar al pobre. 

- S’ha de posar ordre, és igual qui ho paga, tot surt del ciutadà. 

- En les reunions de l’OAT  haurien de venir tots els implicats, OFIMAPE, Serveis Socials, i també 
els responsables dels serveis. 

 

4. Incorporació de nous membres al Plenari 
 

Han presentat sol·licitud per a la seva incorporació dues entitats Dones d’aigua de Terrassa i 
AVV Barri Segle XX. 

L’article 10 del Reglament estableix que el Plenari podrà aprovar l’admissió de noves entitats i 
col·lectius que ho hagin sol·licitat, sempre que els seus objectius siguin coincidents amb els de 
l’OAT. 

La Comissió Permanent ha definit tres objectius que es podrien tenir en consideració a l’hora de 
valorar la incorporació: 

- Objectius coincidents. 

- Vetllar per mantenir els equilibris en les representacions. 

- Operativitat del funcionament. 
 

El Plenari votarà la incorporació de les noves entitats en cada cas. 
 
Es debat per part dels participants en la reunió sobre les consideracions, i es procedeix a la 
votació. 
 
Dones d’aigua de Terrassa: 
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13 vots a favor 
0 vots en contra 
0 abstencions 

AVV. Segle XX: 
4 vots a favor 
0 vots en contra 
7 abstencions 
 
Vista la votació s’aprova l’admissió de les dues entitats, Dones d’aigua de Terrassa, i Avv Segle 
XX. 
 
 
5. Informació sobre actuacions: 
 
a. Temes generals 
- Que hi ha hagut una trobada entre la Universitat/Taigua/Ajuntament, per comentar reptes que 
tenen, oferir serveis, i s’aniran trobant en el temps. 
- S’ha de fer el relleu dels càrrecs polítics en l’OAT. 
 
b. Taula-educació 
La Sra. Àngels Tripiana participa en representació de Taula-educació i exposa tot un seguit 
d’activitats a realitzar: compte infantil, exposició, power point – documental Damas azules, 
activitat de tast d’aigua, visita a les Mines de Sallent. 
També fer unes bases pel concurs del logotip que participaran alumnes d’instituts, 16 treballs de 
recerca, projectes i des de Taigua que s’oferirà per primària/secundària sortides a la 
potabilitzadora d’Abrera. 
 
c. Selecció figura Coordinador 
Les bases estan aprovades falta saber quan sortirà la convocatòria. 
 
d. Espai físic OAT 
S’ha de buscar un lloc a la ciutat. 
 
e. Web i comunicació 
Una persona s’ha ofert per treballar i també altres col·laboracions. 
 
f. Logotip 
S’ha aplaçat per fer un procés de col·laboració a les escoles. 
 
g. Línia editorial 
Ser la referència de materials de recerca. Han mirat diferents observatoris. Cal tenir una web 
activa. 
 
h. Treballs de recerca 
No s’ha arribat a temps, al setembre es faran les propostes, i que ho treballin i ho defensin al 
mes de juny. 
 

Es planteja netejar els carrers de la ciutat amb aigua. 

La Sra. Lluïsa Melgares diu que s’havia mirat aquesta opció. 
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El Sr. Salvador Pérez, explica que s’ha de fer amb aigua reutilitzable, però que ha d’estar molt 
ben explicat pels temes d’eficiència  perquè la gent ho sàpiga, i tenir en compte els períodes de 
sequera que llavors queda malament tirar aigua.  

Es comenta que els sistemes de baldeig s’han deixat d’utilitzar per problemes. 

Que si s’utilitzés s’ha de fer una bona comunicació. 

 

6. Torn obert de paraules 

No havent més preguntes, s’aixeca la sessió a les 20:41h. de la qual s’estén aquesta acta. 


