
ACTA COMISSIÓ PERMANENT 20 DE FEBRER DE 2020 

 
Dia:      Dijous dia 20 de febrer de 2020 
Hora:   15:30h a 18:00h 
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:  Sr. Martí Rosas Casals. 

Coordinadors  
grups de treball: Sr. Francisco Rodríguez, pel grup de treball Control Social. 
 Sr. Abraham Arcos, pel grup de Projectes Europeus.  
 
Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja 

 
Excusen la seva assistència la Sra. Àngels Tripiana Barniol,  el Sr. Francesc Zaurin 
Moran, com a vocals i la Sra. Beatriz Amante, pel grup de treball de Petjada Hídrica. 
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. (Olga) 
2. Informacions de situació. (tots/es) 
3. Convocatòria Plenari (Juan) 
4. Grups de treball Màster SOS-OAT (Martí) 
5. Treball indicadors-Metodologia (Martí) 
6. Seguiment continguts web (Juan) 
7. Jornada Taula-Llobregat (Paco) 
8. Temes sobrevinguts. 
 
Hora: 15:45h  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

Es tenen en compte les esmenes enviades per Beatriz Escribano i Juan Martínez, i 
queda aprovada l’acta amb les seves esmenes. 
 
2. Informacions de situació. 
 
2.1. Grup Projectes Europeus  
 
Abraham Arcos exposa que el seu grup és més llunyà del dia a dia de la gestió, i es 
troba en què no acaba d’arrancar ni funcionar. 
No sap si insistir en fomentar el grup, o a l’inrevés, potser s’ha obert massa, i s’hauria 
de tancar una mica, i no fer tants grups, i estar més pels que estant funcionant. 
 
Objectiu, fer un replantejament, com tancar el grup i/o fusionar-lo amb un altre, i que 
està obert a les opinions que la Comissió vulgui realitzar.  



 
Opinions: 

- Francisco Rodríguez: buscar finançament pels plans de treball que s’estan 
construint. Els grups mes enllà del treball diari, si els hi fa falta alguna cosa, han 
de demanar finançament mes enllà del pressupost de l’OAT. 

- Martí Rosas: és una realitat, que hi ha poca implicació. Costa que la gent 
s’involucri. Difícil trobar una solució. Si que es pot valorar la utilitat del grup, 
planificant altres objectius de grup. 

- Beatriz Escribano: en aquest grup és té l’oportunitat per presentar un projecte, 
amb clau ciutat, buscar alternatives, amb els agents implicats (ciutadans, ajunt, 
cecot, upc...), començar al revés, oferir un projecte. Convocar i definir un projecte 
de ciutat. L’ajuntament també té projectes, mirar si en troba algun, que després 
faci enganxar la gent. 

- Juan Martínez: és un grup important, que els dos grups que son més de recerca, 
aquest i petjada, són els grups que tenen problemes per ser impulsats.,  

 
Abraham Arcos proposa fer una convocatòria dels dos grups amb economia circular per 
buscar projectes/convocatòries. Fer una reunió amb Beatriz Amante i Juan Martínez, 
per parlar. 
 
2.2. Tema pobresa energètica, es farà una reunió per parlar de protocols i aclarir 
qüestions.  
 
2.4. Hi ha convocada una reunió amb Cristina Escudé pel 9 de març a les 12.00h, per 

parlar dels espais, coordinador, i coordinació OAT, Taigua i serveis tècnics. 
 

2.5. Mirar el mecanisme de com finançar el tema del material fungible, finançament 
fotocopies, ja que de moment es finança personalment. 

 
2.6. Beatriz Escribano, coordinadora del grup de qualitat i sabor de l’aigua, explica que 

les dades analítiques les tenen en paper, i hauran d’anar a l’arxiu, que  també hi ha 
prevista una visita a Abrera, que ens ho farà saber. 

 
2.7. Martí Rosas, explica que dins del Màster de sostenibilitat hi ha una assignatura, i 

que Agbar organitzarà una visita, a Sant Joan d’Espí, i que també ens ho farà saber. 
 
3. Convocatòria Plenari 

Es proposa canviar el Plenari al dia al 26/3, perquè el  dia 19 és dia del pare, i Sant 
Josep, i pot comportar baixes d’assistència. 

Juan Martínez ha preparat un document on explica els antecedents i la convocatòria 
per l’elecció del representant de l’OAT al Consell d’Administració de Taigua. 
 
També s’ha preparat un document que defineix el marc d’actuacions dels 
representants de l’OAT al Consell d’Administració de Taigua, que es donarà  trasllat 
al plenari i es presentarà a votació al plenari. Si es volen presentar esmenes, s’han 
de presentar abans del Plenari. 

 
4. Grups de treball Màster SOS-OAT 



Ja s’ha fet la divisió dels estudiants del Taller recerca acció. 

S’ha fet el calendari, i cal fer un seguiment, i també cal que algú més pugui estar en 
el grup per les sessions presencials, que és anar a la classe, i a vegades es poden 
portar els alumnes a Terrassa. 

Son grups internacionals. 

Qui a mes del marti, els assenyalats en cada grup. 

1) Control social, és el mes complicat, format per 4 estudiants (un palestí, i tres 
alemanys), el grup el portarà el Marti, persones de referència són la Miriam, la 
Mar o la Edurne, elles tres coordinaran el tema dels estudiants. Francisco 
Rodríguez si pot també estarà a aquest grup. 

2) Dret humà a l’aigua, pobresa i justícia social, format per 4 estudiants. Persona 
de referencia, el juan. 

3) Cultura i consum responsable, format per 5 estudiants. Persona de referència 
Beatriz Escribano. 

El Martí  planificarà com i que es farà a les trobades. 

Beatriz Escribano proposa que a final de curs es faci una trobada entre tots, per 
conclusions, seria bo. 

L’avaluació docent , es farà, en quan a les  tasques individuals, Jordi Sagalàs com  
a tutor, i després hi ha informe de les nostres participacions.  

 
5. Treball indicadors-Metodologia 

S’han consensuat dos documents.  

Els dos documents, -Proposta sistema d’indicadors, i àmbit de la qualitat de l’aigua, (els 
va enviar el Martí a la Comissió permanent) 

Que tots aquests indicadors, es puguin discutir amb l’Ajuntament i Taigua. 

Maig/juny s’espera tenir en tots els àmbits força indicadors. 

El document té objectius, principis i una primera selecció d’indicadors tret de EOPAS. 

Els primers que s’han treballat son els indicadors de qualitat de l’aigua. 

Observació : Anna Crispi i Pau Millo: ho veien bé, molt interessant, i ens van enviaar un 
document de la diputació, que s’ha d’incorporar al marc general, com a document de 
referencia. 

Francisco Rodríguez exposa que s’ha de mirar de  com lligar el document amb el seus 
documents del grup d’indicadors. 

En el segon document si hi han esmenes, s’han d’enviar. 

 

6. Seguiment continguts web 

Tothom està treballant, en aquest tema. 

Tema fer constar noms dins del grups de treball. Cada grup decideix si publica o no el 
nom dels que formen el grup. 



Francisco Rodríguez: el seu grup, control social,  ja ho té tancat, ja ho enviarà. 

Cada grup fa una proposta de presentació, però després tota la documentació que s’ha 
de penjar també s’ha d’estructurar i enviar. 

Problema cal·ligrafia dels textos. Es pot fer servir un corrector que fa servir l’ajuntament, 
segons la Beatriz. 

Olga, mirar si el servei de correcció de l’Ajuntament, si ens ho fan, i temps de resposta.  

 

7. Jornada Taula-Llobregat 

Fa temps que es va començar a moure aquest tema., hi ha la Taula-Ter, doncs ara 
s’està fent la Taula-Llobregat. 

Es va fer una trobada, i va sortir un document, quedant una segona part pendent, dels 
actors com s’han d’organitzar, i han demanat finançament. 

Va sortir la idea de crear una jornada, sobre el canvi climàtic i Lobregat, i es volia fer 
amb gent que sap del tema, estan buscant ponents, a nivell d’administracions públiques, 
investigadors i activistes, i la idea es fer-ho a Terrassa.  S’està fent una carta a la Lluïsa 
Melgares per veure perquè Terrassa aculli aquest acte. 

La visió de conca, i l’OAT hi tingues una relació en aquest context. 

S’està preparant una reunió amb Lluïsa Melgares, OAT,  i gent del grup dinamitzador. 

Es preveu pel 18 d’abril. sobre 100 persones, 50 a dinar. 

Lloc:? Es valora la Masia Freixa, o també un altre lloc on estirar  les cames, Sant Pere 
Nord, la Beatriz ofereix els espais de la UPC. 

Visio global del Llobregat, la Beatriz dins del seu grup també ho esta mirant, li interessa 
parlar-ho per no duplicar feines, la idea de la Beatriz és tenir una idea de conca, del 
impacte de les mines de potassa, i com poder reparar i buscar alternatives que han fet 
instal·lacions. 

 

8. Temes sobrevinguts. 

- Treballs dels instituts, de recerca tutelats, que li arriben al Martí, i es necessita molta 
disponibilitat i l’hauria d’agafar alguna persona, ell l’ha derivat a la Beatriz Escribano. 

- 22/03 és el dia de l’aigua, pensar en fer alguna cosa. 

- dos temes en el grup de control:  

- Una carta a la Lluïsa Melgares per parlar de tres temes en concret:  

+ Aigües no registrades, pèrdues molt altes, Can Palet de Vista Alegre, i a Can 
Parellada, molt importants, que s’ha fet sobre aquest extrem. Ve de la memòria 
justificativa del servei públic d’abastament d’aigua a terrassa, d’un informe que ve de 
mina. 

+ Article de la concessió del clavegueram a la gestió privada, al Diari de Terrassa 
refereix que es destina 300.000 € a reparar el clavegueram, i que es faria a través d’una 
concessió, sense saber quina és, i que si defensem la gestió publica del cicle de l’aigua, 



es de tot, no nomes de l’abastament, i que l’article parla que la gestió externalitzada 
permetrà la rapidesa de la resposta en les averies. 

( Juan diu que ho van parlar, i li van explicar que no es una concessió sinó un contracte 
per revisar la xarxa de clavegueram) 

+ Com establir canals de comunicació directa, sobre temes que surten publicats, i ens 
assabentem pel diari, i que ho sàpiguen abans de sortir la noticia, i poder debatreu. 

 

Hora final:  18:12 h. 


