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Informe del Grup de Control Social al Plenari 

 

Funcionament, Pla de treball, Situació actual, treballs planificats i engegats  

Plantejar com a premissa de l’informe que van sortir de l’aturada nadalenca i ens van ficar de ple 
amb la pandèmia i el confinament, qual cosa ha condicionat significativament les relacions i el treball 
de grup.  

Composició i Funcionament   

Al grup participem assíduament 5 persones, en aquesta segona etapa diversos membres i per 
situacions personals, han vist restringides les seves participacions i aportacions al grup. No obstant 
això, ens van comunicar la possibilitat de poder comptar amb ells per a treballs puntuals cosa que 
agraïm enormement. Som coneixedors de l’esforç que per elles suposa el treball d’un grup amb 
caràcter mes permanent. Per últim afegir que la participació a les reunions de grup s’han efectuat via 
telemàtica per la situació de pandèmia que patint, restant a debats més vius i propers..   

Pla de treball  

Tot i tenir previst un calendari de treball per aquest any, la part que podien dir d’activitats obertes 
amb més persones s’han vist totalment condicionades. Primer per la situació de confinament afegida 
ara en la seva afectació substancial del pressupost municipal i de l’OAT.  

Situació actual, treballs planificats i engegats. 

1.- Proposta de Web per a Taigua. Una vegada finalitzada restem a l’espera d’una reunió 
compromesa amb l’administració per a temes de co-governança on afegir el tema per planificar el 
que podia ser la calendarització de trobades per una primera valoració conjunta, tant dels continguts 
proposats con del possible procés i calendari d’implementació. 

2.- Assistència a un dels grups de Recerca-Acció de l’àrea de Sostenibilitat de la UPC. Altre tasca en 
la que hem col·laborat a sigut en l’exercici de Recerca-Acció desenvolupat pels estudiants de l’UPC. 
Des de aquest projecte, hem tingut l’oportunitat de que un dels seus grup realitzes un treball sobre 
“El control social en la co-governança pública de l’aigua” i elabores propostes per a la seva millora. 
L’exercici ha estat desenvolupat pels estudiants: Stine Deleuran Kristensen, Julie Corneliusen, 
Mohammad Issa i Dominika Szlawska, sota la direcció d’en Jordi Segalàs, Juan Martínez i en Marti 
Rosas. Agrair des d’aquest informe a estudiants i professorat el seu interès i esforç per escollir l’OAT 
com pràctica de treball. 
 
Dir-vos que el procés ha sigut molt instructiu i gratificant per a totes les participants. El treball final 
es va presentar al campus de Barcelona de l’UPC. Hem tingut l’oportunitat d’anar veiem i aprenem 
del desenvolupament per parts del treball del Grup. En tingut a les nostres mans l’Informe final de 
l’estudi, (ho podeu trobar a la pàgina web de l’Observatori en l’apartat de recerca) i. a les conclusions  
ens proposen la realització d’uns tallers on totes les parts actores de l’aigua a la ciutat, participem 



d’uns debats que ens permeti posar de relleu les dificultats que ens acompanyem i construir sortides 
a les mateixes que millorin el treball relacional i la co-governança de l’aigua a la ciutat.  

3.- Participació en la elaboració de les pautes dels nostres representants al Consell d’administració 
de Taigua (CAT). Es tractava de desenvolupar unes pautes que facilitessin el treball dels consellers de 
l’Observatori al CAT i que seran exposades per a la seva aprovació si s’escau, al Plenari. 

4.- Participació com a grup en l’estudi al debat i posicionaments de l’OAT a la nostra primera 
assistència al CAT, com es va senyalar al document “Marc per l'actuació dels representants de l'OAT 
al Consell Administració de TAIGUA”.    

5.- Elaboració de propostes d’indicadors en els temes de Governança-Participació, Transparència i 
Rendició de Comptes. Aquestes propostes, es van traslladar al Grup d’Indicadors per a la seva 
valoració i amb la intenció d’avançar la construcció dels diversos blocs d’indicadors que aquest Grup 
està desenvolupant.  

6.- Preparació de la Primera Audiència Pública i Rendició de Comptes. Actualment i com a treball de 
grup, ens emplacem en la preparació de la celebració de la primera “Audiència pública i rendició de 
comptes de la gestió de l’aigua a la ciutat”. Desprès d’elaborar un esborrany per aquesta, volem 
establir una taula de treball previ amb Administració, Taigua i OAT, on treballar temari i 
procediments per la posta de llarg en el camí de la gestió pública de l’aigua a la ciutat. Volem fer 
repàs amb la ciutadania dels encerts i errors d’aquesta primera etapa i exposar alhora quin son les 
línies i el pla de treball per als propers anys. Inaugurar una nova forma de fer, un compromís 
periòdic, de celebració en un espai obert i constructiu, on el coneixement, la participació i la 
coresponsabilitat siguin la guia per a la millora de la gestió integral de l’aigua a Terrassa. 

7.- Temes assenyalats a l’anterior informe del GCS. 

Manifestar que el document de treball sobre el control del servei encara que sembli parat, continua 
en procés de construcció. Una construcció que vol recollir i enriquir-se amb les pràctiques 
anteriorment exposades i amb l’exercici de construcció de les eines col·laboratives de coproducció 
exposades, que el poden fer possible.   

Apuntar que de la jornada que van fer sota el títol “Observatoris i pràctiques de control social” i 
després de la valoració pel grup del seu desenvolupament, es va proposar i decidir, que per les que 
restaven previstes i a ser possible, les canviarien a format taller. En aquest format, pensem que 
podrem aprofitar millor el gran bagatge i coneixement de les ponències. 

De les propostes que volíem posar en marxa en la direcció de conèixer experiències i pràctiques de 
control social informar, que han quedar en suspens per les dificultats i restriccions que el Covid19 a 
generat.  

 

Moltes Gràcies. 
Francisco Rodríguez  (portaveu del GCS) 

 


