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ACTA COMISSIÓ PERMANENT 19 DE DESEMBRE DE 2019 

 

Data:   19 de desembre  de  2019 

Hora:   15:30 hores 

Lloc:   Edifici TR-10 de la UPC. C/ Colom nº 2, primer pis-dreta, sala 1.26 

Assistents: 

President :   Sr. Juan Martínez Magaña 

Vicepresidenta:  Sra. Beatriz Escribano Rodríguez de Robles 

Vocals:   Sra. Àngels Tripiana Barniol, Sr. Francesc Zaurin Moran, Sr. Martí Rosas 
Casals 

Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja 

Els Srs. Abraham Arcos Torres i Francisco Rodríguez que formen  part de la Comissió 
Permanent, com a responsables dels grups de treball Projectes Europeus i  Control Social, 
respectivament. 

També assisteixen els Srs. José Ignacio Barragan y Miquel Ángel Lujan Prieto, que estan 
treballant en la realització de la web de Taigua. 

 

Ordre del dia  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Informe de situació. 
    •    Actes, jornades, rodes de premsa 
    •    Grups de treball 
    •    Valoració Plenari OAT 
3. Logo 
4. Primers esborranys web 
5. Acord amb el màster 
6. Seminari qualitat 
7. Nomenament Consell Administració i protocol 
8. Temes sobrevinguts. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Inici: 15:36 

 

Prèvia ( punt de l’ordre del dia 4) primers esborranys de la web) 

Degut a l’assistència de les dues persones que elaboren la web, es tracta el tema web a l’inici de 
la reunió. 



 

 Observatori de l’Aigua de Terrassa  
 

 

 

 

 

 2 

Falta definir el logo, però s’han de començar a redactar els continguts. 

En quan al funcionament s’ha treballat a partir de wordpress i s’establiran unes hores de 
formació, s’han de definir les persones que utilitzaran la web. Consta d’una part interna i una 
externa. 

En quan al contingut: 

- Hi ha un menú d’idiomes, i s’ha de definir quin idioma surt per defecte català o castellà, 
i després el google tradueix o s’entra amb 2/3 idiomes des del principi. 

- Consta de diferents menús: Observatori, educació i recerca, activitats, comunicació, 
participació i grups de treball. 

- Peu pàgina: hi surt el logo OAT, dades de contacte, web amigues, com per exemple la 
de Taigua. 

En quan a l’organització, es divideix per missió, funcions, organigrama, plenari i comissió 
permanent. El disseny és a l’esquerra els punts i el desenvolupament a la dreta. 

En quan a l’administració, a l’esquerra hi ha la barra de navegació, per tot el que es vol editar. 
Hi ha un apartat de comentaris, però en principi estaran tancats, no hi haurà opció a entrar, no 
estarà habilitat. 

Àngels proposa que si es revisen i després publicar-los un cop revisats, però no s’aconsella pel 
volum. 

Ens fan una demostració de com està la pàgina actualment. 

Ens indiquen que s’ha de detallar bé el nom dels grups de treball, i que què volem que hi surti 
dins de cada grup.  

S’ha de decidir si surt un organigrama amb les persones dels grups, o només una persona 
responsable. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (12/11/2019) 

No han tingut temps de revisar l’acta, degut a que estat enviada amb poc temps.  

Sol·liciten que s’enviï als pocs dies de realitzar-se la sessió per poder fer aportacions. 

Si no es rep cap comentari, es tingui per aprovada. 

 

2. Informe de situació 

    •    Actes, jornades, rodes de premsa 

1) La Sra. Beatriz Escribano manifesta que el dia 22/12 a l’Ajuntament presentaran l’OAT i 
els treballs de recerca, que no hi ha cap en funcionament, que s’ha d’estimular. 

2) Enginyeria sense fronteres, demana un recolzament de l’OAT, i el Sr. Juan Martínez 
comunica que ha fet una carta en nom de l’OAT donant aquest recolzament. 
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3) Es va fer una roda de premsa a l’Ajuntament amb l’Alcalde, amb motiu del primer any de 
servei de Taigua, i que el Sr. Juan Martínez hi va assistir explicant que és l’OAT. 
No s’ha fet un recull de premsa sobre l’impacte. 
Preguntar a la Marina Camprubí de l’Ajuntament si es gravar la roda de premsa. (Olga) 
 

4) Enviar l’OAT informació als mitjans de comunicació. 
5) Hi ha pendent actualitzar la web de Taigua. 
6) Han invitat a l’OAT a participar en el Màster d’aigua de l’Universitat de Barcelona. 
7) Nits dels savis, els van invitar al debat de pobresa energètica, i va anar el Sr. Juan 

Martínez. 

 

    •    Grups de treball 

Taula-educació: a la reunió es va incidir  en que s’ha de fer campanya dels temes de recerca.  

Es va quedar que es faria una reunió amb els centres de recursos, ja hi ha una concertada pel 
10/01 a les 10.00. 

Al gener també hi ha prevista una reunió amb els mestres de Alexandre Galí. 

I també s’ha de fer una reunió amb els de primària per fer una avaluació. 

 

Valoració del acte de control social: el grup no s’ha reunit i no hi ha una valoració de grup, però 
el Sr. Francisco Rodríguez va exposar que la xerrada és un inici, i que potser haurien de ser un 
espai de treball que un espai d’escoltar. 

El Sr. Juan Martínez refereix que va aportar experiències puntuals de treballs fets sobre el control 
de l’administració. 

 

    •    Valoració Plenari OAT 

La Sra. Beatriz Escribano, comenta que sap greu no haver donat més protagonisme a la Sra. 
Lluïsa Melgares, que va quedar just en el temps la seva intervenció. 

El Sr. Juan Martínez explica que ja s’ha disculpat. 

Per altra banda, el Sr. Francisco Rodríguez fa constar que és important tenir la documentació 
abans del Plenari, per poder opinar, i que s’ha de fer aquest esforç, i que potser s’haurien de 
revisar els quòrums en el Reglament. 

 

3. Logo 

El logo de referència és l’escollit i aprovat pel Plenari. 

Demà, dia 20/12/19 van a l’Institut Montserrat Roig a fer el lliurament de diplomes. 
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La guanyadora és Juana Camps, que se li entregarà 100 per material docent, i 200 euros per 
material també pel Centre. 

Els 2,3, i 4 es declararan finalistes i se’ls entregarà un diploma i també es farà entrega d’un 
diploma per tots els participants. 

El logo s’està fent servir, però està en procés. 

Es discuteix sobre els colors del logo, i si es posa dins d’una rodona o fora. 

 

4. Primers esborranys web 

Aquest punt s’ha tractat a l’inici de la reunió, en la prèvia. 

 

5. Màster 

El Sr. Martí ha enviat la proposta: 

Es proposen 4 treballs, dels que s’elegiran 3 com a màxim: 

- Control social 
- Dret humà a l’aigua 
- Cultura i consum responsable de l’aigua 
- Petjada hídrica 

Assenyala que ens llegim el document, i abans del 10/01 li enviem les dades, i després ho enviarà 
a la UPC. 

El Sr. Juan Martínez proposa que només ho faria amb els tres primers temes proposats, i que de 
moment el tema de petjada hídrica no.  

En aquest punt, s’assenyala que la reunió Taigua-OAT- tècnics Ajuntament ha anat molt bé, i 
que estan oberts a realitzar futurs estudis, però que ara Taigua està tractant altres temes que els 
hi dona prioritat. 

 

6. Seminari qualitat aigua 

Ho exposa la Sra. Beatriz Escribano: 

Conèixer els elements que afecten la qualitat de l’aigua, el grup no sap interpretar els paràmetres 
i és interessant un expert que ho analitzi. 

El seminari es farà el 28/01/2020 de 15.30 a 19.30h., segurament a la UPC. Màxim 30 persones. 

Saber què és qualitat, entendre quina aigua tenim, i no volem aigua embotellada. 

El Sr. Francesc Zaurin, comenta que seria interessant invitar algú d’Abrera, a lo que la Sra. 
Beatriz Escribano contesta que si, però que el tractament de l’aigua seria un segon pas. 
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7. Nomenament Consell Administració i protocol 

En quan al protocol hi ha hagut una reunió i una acta, i es pot començar a concretar. 

El Sr. Salvador informa al grup social, i el Sr. Francisco Rodríguez a la Comissió Permanent. 

La FAVT té pendent nomenar substitut. 

 

El Sr. Francisco Rodríguez, comenta que el protocol ja està en mans de la Comissió permanent, 
i que s’ha de traslladar al Plenari, que ell i el Sr. Juan Martínez ho preparen, i que s’ha de valorar. 

 

8. Temes sobrevinguts 

Proposen que s’enviï amb suficient antel·lació l’acta per poder fer aportacions, i fer constar a 
l’acta els temes que s’han de fer i resoldre. 

 

 

Temes pendents, resultants de la reunió: 

1) Web: definir que volem que hi surti dins de cada grup, i si surt el nom de totes 
les persones que formen el grup o només el responsable. 
 

2) Definir els colors del logo. 
 

3) Llegir el document que ha enviat el Sr. Martí Rosas, sobre el Màster, i abans del 
10/01 li enviem les dades, i després ho enviarà a la UPC. 
 

4) Olga: Preguntar a la Marina Camprubí de l’Ajuntament si es gravar la roda de 
premsa: RESOLT, ella no ho va gravar, però Canal Terrassa SI. 
 
 

 

No havent més preguntes ni temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.00h. de la qual s’estén 
aquesta acta. 

 


