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ACTA COMISSIÓ PERMANENT  de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) 
 

Dia: Dimarts 28 de juny de 2022 

Hora:    15h30’ 
Lloc:  Carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 1.26 1r pis (ESEIAAT-UPC). 

 

Persones assistents: 
 
Presidenta:       Beatriz Escribano 
Vicepresident:       Francisco Rodríguez  
Vocals i Coordinador/es dels grups de treball :  Àngels Tripiana,  Francesc Zaurin,  Martí Rosas, Dolors 

Frigola, Joseba Quevedo i  Santi Aragonés 
Secretari: Miquel Herreros  
Coordinadora tècnica:      Eva Nogueras 
Invitats:       Emilii Diaz i Juan Cano 
  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

La sessió s’inicia a les 15:30 h 

Ordre del dia: 
 

1. Informe resum reunió de Consell Administració del dia 13 de juny de6-2022. 

Emili Diaz i Juan Cano expliquen l’informe resum de la reunió del Consell 

d’Administració de Taigua del passat dia 13 de juy de 2022, del qual tots els 

membres de la permanent en tenen còpia. 

Emili considera que l’estratègia comunicativa de Taigua i de l’Ajuntament 

respecte informació i pedagogia, per a un futur possible augment de Tarifes, no 

és suficient, quasi inexistent. Això pot suposar que la ciutadania no tingui 

coneixement de les activitats que s’estan duent a terme ni entendran els futurs 

canvis. 

De forma anecdòtica expliquen que la sessió va durar 1,5 h i és va desenvolupar 

de forma híbrida (presencial/telemàtica) i li sorprèn la poca intervenció de les 

persones que formen el Consell. Els representants de l’OAT (Emili i Juan) són els 

que més intervenen. 

I Paco Rodriguez, després d’escoltar la intervenció de l’Emili i el Juan, proposa 

convocar una reunió amb l’Ajuntament i Taigua per saber com està l’assumpte de 

la concessió d’Abrera. Tots els membres de la permanent hi estan d’acord i la 

coordinadora, Eva Nogueras, demanarà la convocatòria de la reunió. 

 

 

2. Aprovació de l’Acta del dia 10 de maig de 2022 

S’aprova per consens l’acta de la darrera reunió de la comissió permanent del dia 

10 de maig de 2022. 

I s’aprofita per comentar que a partir d’ara les actes podran ser aprovades quan 



siguin enviades a tots els membres de la permanent i incloure les esmenes que es 

considerin convenients. 

3. Seguiment dels ingressos i baixes del Plenari 

EI secretari informa que respecte a les possibles baixes s’han enviat cartes a les 
entitats del Plenari que no han assistit en les reunions del plenari durant el darrer 
any, per tal d’esbrinar quin és el motiu de les seves absències. Només s’ha rebut 
la resposta d’una entitat on ens informen de la seva voluntat de seguir sent 
membre de l’OAT i justifiquen les seves absències. Amb la resta d’entitats que no 
han respòs, s’intentarà contactar-hi per saber els motius de la seva absència. Cal 
recordar que tres absències injustificades al Plenari pot comportar la baixa com a 
membre (article 12.c) del Reglament de l’OAT). 

I respecte a les noves incorporacions s’informa que hi ha quatre entitats (FACUA, 
Centre d’Excursionista de Terrassa, Comissió de Rieres i l’ADENC) que han 
presentat instàncies per entrar a formar part com a membres del plenari de 
l’OAT. En el proper plenari es votarà pel seu ingrés. 

 
4. Informació de Presidència OAT  

 
 La presidenta, Bea Escribano, explica el seu informe que ha presentat davant la 
 permanent i explica els detalls de les activitats i reunions realitzades i de les 
 properes activitats i temes pendents. 

 
 Destaca la participació de l’OAT a 31ª Fira del Medi Ambient que va ser 
 entranyable. També informa sobre l’assistència de l’OAT a la presentació «Les 
 rieres de Terrassa: Visió i projectes de futur», considera que va ser poc 
 participativa i que l’esdeveniment va ser en clau electoral. 

 
 També informa que el dia 16 de juny van acudir a una reunió al  Centre 

Excursionista de Terrassa,  per apropar interessos comuns. I emplaça als membres 
de l’OAT que si algú vol proposar algun tema pels cafès científics, que realitzen al 
centre, ho pot fer. 

 
 I Paco Rodríguez aprofita aquest moment  per proposar als grups de treball de la 

comissió permanent una jornada conjunta de reflexió per buscar una visió 
estratègica de futur de l’OAT. I es proposa el cap de setmana del 17 i 18 de 
setembre. 

 
 El cap de setmana del 24 i 25 d’agost l’OAT està convidada Arles (França) per 

parlar de la nostra experiència sobretot pel que fa els temes de la coproducció i 
cogovernança. 

  
 En aquest punt, Martí Rosas recorda que el tema d’indicadors ha quedat parat i 

que s’hauria de recuperar les reunions programades amb l’Ajuntament i Taigua. Es 
proposa fer un recordatori a l’Ajuntament per recuperar-les. 

 
5. Informe reunió de Tarifes del 28 de juny de 2022  

 
No hi ha informe ja que la reunió de Tarifes s'ha canviat pel dia 7 de juliol. 
 

6. Informe reunió de Web Taigua  
 
 Santi Aragonès informa que hi ha el compromís amb Taigua que cada 3 mesos es 

farà una revisió de l’aplicació de la web.  



 
 També informa que hi ha un document sobre transparència de la Marga 

Rodríguez, Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat, on s’indica el que ha 
de sortir a la web. I s’està comprovant que el que ha de contenir hi sigui i també 
que sigui fàcil arribar-hi. 

  
 I recorda que la memòria de Taigua no apareix a la web. I s’ha quedat que 

s’estudiarà quins temes es consideren que si han de sortir. També hi ha debat 
sobre si s’ha de donar publicitat a la web de les actes. Aquest darrer punt ja va 
quedar aprovat sobre el que es podia publicar i el que no. 

 
 I manifesta que es troba a faltar a la web certa difusió didàctica sobre l’aigua i 

sobretot del que s’està fent. I també fer-ne difusió a la ràdio/ televisió local o al 
cinema Catalunya. 

 
 I en aquest moment, Dolors Frigola aprofita per informar que un cop ha estat 

aprovada la instrucció de l’aigua, van tenir una reunió el passat dia 26 de maig, 
amb el grup de treball del dret humà a l’aigua,  l’Ajuntament i Taigua. De moment 
han quedat que es farà seguiment d’aquestes reunions. 

 
 Vol destacar el paper d’OFIMAPE ja que  tenen la sensació que se les vol fiscalitzar 

en aquestes reunions. 
 
7. Seguiment Pla de treball  
 

Eva Nogueras presenta el pla de treball i la taula d’execució del pressupost. Dona 
una còpia a totes les persones assistents i n’explica els detalls. 

 
8. Debat sobre la Taula educació. 

 
En aquest moment i aprofitant la presència de l’Emili Diaz, es valora si la taula 
d’educació s’ha d’incorporar a l’OAT com a grup de treball. I tots els membres de la 
permanent ho consideren convenient i es proposa portar-ho a la propera reunió 
de la taula d'educació, una vegada aprovada la seva constitució es podrà portar a 
l'aprovació del plenari, d’acord amb l’article 19 del Reglament de l’OAT. 
 

9. Preparar ordre del dia del plenari 14 de juliol i tapes fi de curs després del plenari 
a Ca n'Anglada. 

 
 La presidenta explica els punts de l’orde del dia del proper Plenari i destaca, entre 

d’altres: La presentació de la memòria 2019/2020, els informes dels grups de 
treball, la renovació de l’Emili Diaz com a representant al Consell i les noves 
incorporacions a l’OAT. I informa que encara s’està pendent de la presència de la 
regidora. 

 I recorda que després del Plenari els membres de la comissió aniran a sopar. 
 
10. Temes sobrevinguts 

 

 Joseba Quevedo vol explicar que ahir van fer la reunió del seu grup de treball i 

 que l’assistència va ser molt baixa i que en general les persones tenen una 

 actitud molt passiva.    Creu que s’ha de fer alguna cosa per canviar aquesta 

 dinàmica.  

 

La sessió finalitza a les 18:05 h 


