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ACTA COMISSIÓ PERMANENT  de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

 
 

Dia:  Dijous 13 de maig de 2021 

Hora:    15:15 h 

Lloc:  Carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 2.14 2on pis (ESEIAAT-UPC). 
 
Assistents: 

Presidenta: Sra. Beatriz Escribano   

Vocals i Coordinador/es de grup de treball : Sra. Àngels Tripiana, Sr. Francesc Zaurin, , Sr. 
Martí Rosas, Sr. Francisco Rodríguez i Sra. Dolors Frigola. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Joseba Quevedo i la Sra. Beatriz Amante. 
 
Coordinadora: Sra. Eva Nogueras 
Secretari:  Sr. Miquel Herreros  

 
 

1. Aprovació de l’acta de la Permanent del dia 22 de març.  
S’aprova l’acta de la comissió permanent del dia 22 de març de 2021 per 
unanimitat. 

Com a temes pendents en nom del grup de treball d’indicadors i control social, 
demana que hi hagi un representant de l’OAT a la comissió de rieres. I es 
proposa passar-ho al del grup de projectes i medi ambient, per tal que informin 
sobre quina persona pot representar a l’OAT.  

2. Informació de la  presidència en funcions OAT  

Primer vol informar que quan la van votar com a presidenta, quedava buida la 
vacant de vicepresidència i el Sr. Francisco Rodriguez, com a candidat, està 
present a les reunions dels dilluns a les 09:30 h. I informa que si qualsevol 
persona de la comissió permanent es vol incorporar a la reunió, queda invitada. 

I del seu informe, insisteix en no voler fer parlament molt llargs al plenari ja que 
està tot en els documents. I considera que la permanent ha de preparar l’orde 
del dia del plenari, creu que es pot fer per mail a no ser que calgui fer una 
extraordinària. 

Seguidament explica la Webinar de Paris sobre les estratègies celebrada el 4 
de maig. A part de la presentació de l’OAT i dels resultats obtinguts i la forma 
de treballar, va haver-hi diferents presentacions, entre aquestes es va 
presentar l’aigua com a comú mitjançant el pou i l’altre va ser sobre l’explotació 
del parlament del Loire on han implicat entre dels altres actors, els artístics. 
També vol destacar que va ser molt interessant ja que hi havia representants 
dels països que havien estat colònia de França. I informa que tota aquesta 
informació es penjarà a la web de l’OAT. 

També fa esment de la xerrada d’aigua circular amb col·laboració de la càtedra 
Unesco. I en destaca l’experiència de Dinamarca, que ho “defineix com un altre 
món”.  
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Comenta també  sobre el dipòsit d’aigües grises a la nova construcció, i que es 
pot convertir amb una exigència. Ara és una recomanació. El tema de 
màrqueting pot ajudar. Considera que és una via a treballar. El Sr. Francisco 
Zaurin li agradaria tenir exemples concrets més tangibles sobre l’aigua circular. 
Proposen treballar-ho a l’OAT. 

La Taula d’educació està reduïda ja que les activitats no es poden fer per culpa 
de la còvid i s’ha de mirar com es pot reconduir aquesta situació. L’Àngels 
Tripiana manifesta que es farà proves pilots en un parell d’escoles de l’activitat 
i demanarà pressupost. I de la maleta pedagògica, el dia 19 hi ha una reunió 
per enllestir-la. I es farà un duplicat del joc de l’aigua. I referent als llibres, s’ha 
demanat un pressupost a la llibreria Synusia. També  s’ha demanat fer el conte 
en dibuixos animats. Es proposa fer la traducció amb català, però s’ha de 
demanar els drets d’autor.  

I manifesta que Dones d’aigua vol dinamitzar una pel·lícula. 

També comenta que el dia 28 de maig estaran presents a la reunió amb les 
escoles XEST i volen proposar-hi activitats. 

Per la setmana del medi ambient, i més concretament el 9 de juny a les 17:30 
h, l’OAT farà la seves ponències presencials i es gravarà l’activitat. I demana 
la màxima presència. La ponències seran sobre emergència climàtica, la 
climatologia, previsions d’afectació del canvi climàtic en les precipitacions i les 
conques. 

Es van fer reunions amb el grup de treball de transició per pensar la relació, el 
treball i la coproducció entre ajuntament, Taigua i OAT. 

El Sr. Francisco Rodríguez explica que el setembre de l’any passat es va crear 
el grup de transició després del comiat del Sr. Juan Martínez. I van definir de 
tractar uns punts: Coproducció? Si s’havia fet amb què i amb qui? Com?. 
També amb el grup de control social, també el cogovern? Autonomia? I la 
darrera reunió del 8 de maig, com havia de ser la política a treballar i es va 
proposar fer un taller guiat amb una persona que pogués reconduir i interpretar 
d’una forma més dinàmica. I es tractaria d’ampliar aquest taller i fer un 
document que fos representatiu del debat i que fos una guia de treball. I van 
encarregar a una persona especialista amb aquest tema per fer una taller de 
dinamització. El compromís és que abans del 8 de juliol tingui un pressupost, 
malgrat que tot depèn del volum de treball. L’encàrrec és per l’Annelies 
Broekman. La proposta del taller és per la propera tardor. 

 

 

També es comenta que hi ha una convocatòria que ha enviat l’AMAP pel 31 de 
maig sobre la judicialització de la municipalització de la gestió de l’aigua. Serà 
un esdeveniment molt important. El Sr. Francisco Rodriguez informa sobre els 
esdeveniments que han provocat aquesta convocatòria/trobada per fer una 
declaració pública en favor de la municipalització de la gestió de l’aigua pública. 

I per finalitzar aquest punt de l’orde del dia s’informa que s’ha d’elaborar la 
memòria del 2019/2020 amb la informació de l’audiència pública. I cada grup 
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de treball haurà de revisar-la. S’ha de tenir abans d’estiu, ja que després 
s’haurà de començar a treballar la memòria del 2021 

3. Estat del cronograma i pressupost  

S’exposa el cronograma i l’explica. I demana que el revisin i expliquin en què i 
quan es farà tot el que està exposat. Encara queden 2.600 euros per gastar i 
explica com es poden gestionar. I que el pressupost gastat està publicat a la 
web de l’OAT en favor de la transparència.  

El Fco. Rodríguez sol·licita un espai per fer un taller i proposa fer-lo durant el 
mes de juny. Es mirarà la disponibilitat d’espai en algun centre cívic si les 
normes covid ho permeten. 

 

4. Informació dels treballs de màster  
 

El Sr. Martí Rosas informa sobre el grup d’indicadors d’estudiants ha funcionat 
bé, però ha acabat sent en com la ciutadania pot involucrar-se més i un altre 
d’indicadors més pròpiament. I l’1 de juny ho presentarà al grup. El Sr. Fco. 
Rodriguez manifesta que està sent molt engrescador el treball amb els 
estudiants del màsters de l’UPC. La Dolors pregunta sobre la forma de treballar 
i el Francisco explica la seva metodologia.  

La Sra. Bea Escribano informa sobre els estudis sobre els observatoris amb 
l’ajuda de l’Edurne, els Màsters en gestió integral de la gestió de l’aigua i sabor 
de l’aigua i els anàlisis dels actors d’abans i després de la municipalització de 
l’aigua. 

 

5. Convocatòria Plenari Urna; convocatòria vicepresidència  

 
S’explica que en breu es farà una convocatòria d’urna per votar la candidatura 
a la vicepresidència. 
 

6. Debat web Taigua instància document Ciutadans i document Ramón 
Vázquez  
 

La Sra. Bea Escribano fa una reflexió sobre el document del Sr. Ramon 
Vázquez i informa que volen fer una recopilació tècnica científica per valorar el 
sabor de l’aigua amb tastadors experts. Creu que l’enquesta hi ha manca de 
rigor ja que, per exemple, no hi ha el número de persones enquestades. 

I també volen fer un estudi sobre l’anàlisi del cicle de vida de l’aigua de l’aixeta, 
aigua de l’aixeta amb tractament d’osmosis amb alta, aigua de l’aixeta amb 
tractament d’osmosis a casa, l’aigua amb plàstic i amb vidre. I amb això es 
tindria més arguments. Hi ha un debat obert sobre la necessitat de contractar 
aquest estudi o sobre que ha de contemplar. 
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7. Convocatòria propera permanent  8 de juliol a les 12:00 h + dinar 
  

Es proposa que la propera convocatòria de la permanent sigui el proper dia 8 
de juliol i al finalitzar fer un dinar per acomiadar el curs. 

 

 

Finalització de la reunió a les 17:55 h 
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