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 Acta de la reunió del GRUP DE COMUNICACIÓ

Dia:  Dimarts, 1 de febrer de 2022
Hora: 16:30h
Lloc:  Carrer de Colom núm. 2 TR10, 2on pis (ESEIAAT-UPC).

Assistents: Beatriz Escribano, Francisco Rodríguez, Eva Nogueras, Marta Rodríguez,
Sonia Giménez, Àlex Aranda (s’excusa).

Ordre del dia: 

1. Tríptip informatiu OAT (Debat i disseny).
2. Grups Indicadors i Control Social (Santi) .
3. Temes sobrevinguts

Acords i assumptes tractats:

1. Es repassa l’esborrany de tríptic informatiu OAT, que es repartirà pel tercer aniversari 
de l’OAT, Es redacta i resumeix el seu contingut per a una validació final.  La Marta i 
l’Eva queden per definir el que queda (icones, disseny, redacció final, el to de redactat 
etc..). El grup revisarà la setmana vinent el disseny final i les fotos proposades.

2. El Santi, coordinador del grup de Control Social i Indicadors, explica que:

- Proposar parlar amb la Cristina Valverde, presidenta de l’AVV d’Ègara, per a 
proposar el projecte de difusió de l’OAT als barris, fer pedagogia de tarifes i 
donar un nou tríptic que s’ha de dissenyar de tarifes i ajuts socials, com a presa 
de contacte.

- Sol·licita per fer això, informar que l’OAT farà això i obrir una via de contacte per 
veure si tenen documentació o (tríptics) sobre ajuts socials. TAIGUA i la 
Directora de Medi Ambient, en el marc d’una campanya d’informació d’ajuts i 
bonificacions socials als barris amb TAIGUA i l’Ajuntament (tríptic entenedor).

- Proposa donar informació al barri específica sobre diversos temes del seu interés
com parlar d’Obres previstes en el barri (demanar informació a TAIGUA). Quines 
són les xarxes d’aigua, les obres previstes. Demanar el número de persones que
estan rebent la tarifa social. També explicació de la factura.

- Recollir les propostes del barris en diverses qüestions relacionades.
- Explicar en què està treballant l’OAT.
- Quedem en preguntar a TAIGUA  i l’Ajuntament si estan redactant ells alguna 

mena d’informació (díptic sobre ajudes socials).
(proposar mirar la pàgina web de mataró en referència al compliment dels 
objectius ODS).  La Bea pregunta a quina partida del pressupost està prevista 
aquesta despesa per a disseny i impressió dels nous tríptics.

- Informació de com està el seu barri demanar col·laboració (previsions 
inversions i el Joseba preguntarà el tema de les canonades i obres 
previstes).

- FER escaleta de (queda pendent per fer-la per correu electrònic i una 
reunió de TEAMS prevista).
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- TIMMING Previst: Finals de març. tenir el tríptic (informant amb TAIGUA i 
Ajuntament) i a l’abril poder-ho distribuir quan anem als barris.

3.  Es passarà un resum de com es desenvoluparà l’acte del Tercer aniversari de 
l’OAT19/2 al grup de Comunicació i a la Comissió permanent.

Sense cap més punt a comentar, conclou la reunió a les 18:05h


