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 Acta de la reunió del GRUP DE COMUNICACIÓ

Dia:  Dimarts, 28 de març de 2022
Hora: 16:00h
Lloc:  Carrer de Colom núm. 2 TR10, 1er pis (ESEIAAT-UPC).

Assistents: Beatriz Escribano, Eva Nogueras, Marta Rodríguez, Sonia Giménez, Àlex
Aranda, Santi Aragonés.

Ordre del dia: 

● Avaluació del tercer aniversari OAT
● Accions dia mundial aigua 22 març
● Díptic Ajudes socials (recopilació info)
● Memòria 2019-2020 OAT
● Cronograma / calendari
● Altres comentaris sobrevinguts

1. Es fa una ràpida avaluació del tercer aniversari de l’OAT, on es va instal·lar una carpa
al Raval de Montserrat. Va haver-si molt moviment, visita de les regidores, FAVT, 
TAIGUA, ciutadania interessa i mitjans digitals, Malarassa, i Canal TSA, que en van fer 
difusió. 

2. L’Eva Nogueras explica les accions de l’OAT que es van fer pel dia 22 de Març, dia 
mundial de l’aigua.

- Difusió a les XXSS 
- Cinefòrum al Cinema Catalunya (projecció de la pel·lícula “Lla Mujer y el Agua” i 

debat amb la seva directora- Nocem Collado. Dinamització per part Dones 
d’Aigua.

- Article al web.

3. El Santi, coordinador del grup de Control Social i Indicadors explica que a l’abril seria 
bo participar en el projecte social A-porta que s’està desenvolupant al barri de Ca 
n’Anglada, per a reduir la pobresa energètica. L’OAT hi podria col·laborar, mitjançant la 
FAVT, en el disseny i impressió d’un díptic informatiu, preferiblement en castellà i català.

Deguda la seva urgència, la sessió del Grup de comunicació es centra en el disseny 
d’aquest díptic per poder-ho passar a la Permanent, dissenyar-ho gràficament per part 
de la Marta Rodríguez, de RoComunicació, i portar-ho a imprimir.

4. Es fixa la data per la propera reunió de l’equip el 9 de maig de 2022.

Sense cap més punt a comentar, conclou la reunió a les 17:15h


