
Carta de motivacions per a la candidatura a la Vicepresidència de l’OAT  

 

Benvolgudes i benvolguts,  

 

En primer lloc i des de aquestes línies agrair i felicitar a la Beatriz Escribano, per la seva disposició 

i compromís a l’assumir el càrrec de la Presidència. En aquest temps d’impàs incert i des de les 

seva responsabilitat en que ha conduit l’OAT, ens ha permet conèixer i comprovar les seves 

actituds per assumir el nou càrrec. És aquest buit que deixa en la Vicepresidència i son els treballs 

compartits des de la Permanent, alguns dels motius per a la meva presentació a la candidatura. 

Serveixi aquesta com a carta de motivacions, a l’obertura de presentacions de candidates a la 

Vicepresidència de l’Observatori de l’aigua de Terrassa. 

 

Soc en Francisco Rodríguez González amb DNI 39141452Y i participo en l’Observatori com a 

portaveu de la Taula de l’aigua de Terrassa, a la que agraeixo la confiança depositada i a la que 

tinc l’honor i el plaer de pertànyer.   

 

Les motivacions per presentar la meva candidatura responen com he manifestat, primer, a la 

necessitat d’omplir aquest espai i recolzar les tasques de la Presidència i segon, a la possibilitat 

de dedicar part del meu treball a desenvolupar des de aquest nou espai els principis de l’OAT, 

reforçant els seus òrgans, si així ho considera i decideix el Plenari de l’Observatori.  

 

Considero, que l’únic que una persona té al seu abast en els projectes col·lectius, és la voluntat 

d’aportar el seu granet personal allà on els moments i les circumstancies ell posen davant i, que 

és tasca del col·lectiu, valorar i triar sense complexes, l’opció que consideri més encertada 

davant de cada un d’ells. Per a  mi, és essencialment aquest moment col·lectiu i personal, el  que 

m’empeny a presentar la candidatura i reforçar el meu compromís amb el projecte. Treballar 

des de les meves possibilitats, en les tasques definides pel càrrec i en les que em  siguin 

assignades pels òrgans de l’OAT. 

  

La durada del meu compromís en la nova tasca serà de dos anys. En el meu cas i per motius 

personals, estimo, que és el temps que em vull comprometre i dedicar a respondre des les 

responsabilitats que acompanyen a la Vicepresidència. Afegir que penso i estimo, s’han d’obrir 

portes per que altres mirades i propostes pugin afegir més i nous valors des d’aquesta i d’altres 

responsabilitats. 

  

Finalitzar dient que em sento només una part en la construcció d’un pensament i un projecte 

col·lectiu, format per les moltes i diferents mirades que avui composem l’Observatori de l’aigua 

de Terrassa i, que en el cas que considereu la meva elecció, intentaré respondre en aquesta 

responsabilitat i, acompanyar a la Presidència el millor que sàpiga.  Moltes Gràcies. 

 

Francisco Rodríguez González 

Portaveu de la Taula de l’aigua de Terrassa   

 

Terrassa a 28 d’abril de 2021  


