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

Dia: Dijous 24 de febrer

Hora: 15h30’
Lloc:  Carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 1.26 1er 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 i  Santi Aragonés
Secretari: Miquel Herreros 
Coordinadora tècnica: Eva Nogueras
Excusen la seva absència: Joseba Quevedo 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La sessió s’inicia a les 15:30 h

1. Aprovació de l’acta de la Permanent del dia 27 de gener de 2022 

Queda aprovada per consens de l’acta de la permanent del dia 27 de gener de
2022.

2. Informació i debat de Presidència OAT 

   Reunió FAVT, AAVV segle XX i OAT, tema factura comptadors ciutadania. El
Paco  Rodriguez  informa que va  ser  una  reunió  amable.  I  diu  que  s’arriba  a
l’acord que tothom farà el treball que ha de fer. Ells faran arribar un document a
premsa. 

L’Eva Nogueras  informa que el 8 de març de 10:00 h a 11:00 h està prevista ja
una reunió amb la Lluïsa Melgares en relació als comptadors d’aigua. L’OAT hi
està convocada.

   Taller  Edurne 18 de febrer.  L’Eva Nogueras valora molt positivament i explica
les  dinàmiques  que  es  van  portar  a  terme.  I  l’Edurne  es  va  comprometre  a
presentar un document amb les conclusions. Va ser un taller en positiu i pro actiu.
Es  van  trencar  barreres  entre  les  parts  que  hi  van  intervenir.  Una  de  les
conclusions va ser que és necessari una metodologia per treballar.

   Celebració  jornada  al  carrer  3º  aniversari  al  Raval  (tríptic,  exposicions,
maleta de l’aigua, joc de l’aigua,,...).  Es valora positivament, llàstima que la
climatologia no va acompanyar. I es conclou que és necessari sortir més al carrer
per poder explicar i fer els jocs, per exemple en les festes de barris, a la setmana
del medi ambient o en d’altres ocasions. Cal organitzar-se bé. Es manifesta que
encara hi ha distància amb la gent jove.

   Moció sobre la implantació de telemesura en els comptadors d’aigua a Terrassa
25 de febrer (Eva) (2 min). Explica que ja s’ha fet els tràmits per entrar al Ple de
l’Ajuntament i serà el punt 13 i el presentarà el Joseba. 

   Carta Emili, compromís de dos anys al consell d’administració, candidatura per la
renovació (obert) (3 min). La Bea n’informa, aprofita per donar les gràcies per la
feina que ha fet  i  manifesta  que s’ha de buscar  una persona per  rellevar-lo.
Aquest punt s’inclourà en el pròxim plenari.



   Reunió Joan Gaya, seguiment de “Línies estratègiques del servei d’abastament
d’aigua de Terrassa” i elaboració del contracte programa. (Bea) (5 min). La Bea
explica que ja fa un anys d’aquest document i es vol que el Sr. Gaya vingui a la
comissió  permanent  per  saber  que  s’està  fent  d’aquest  pla  estratègic.  I  va
proposar  trobar-se amb ell  el  proper  29  de  març.  Tothom i  està  d’acord  en
aquesta trobada.
El Santi Aragonés vol aprofitar l’ocasió de la trobada amb el Sr. Gaya per parlar
sobre la diferències entre les línies estratègiques, el contracte programa i el pla
director. 

3. Estat de la Memòria 2019-2020.  La Sònia Giménez es proposa per col·laborar
per finalitzar la memòria. 

4. Presentació proposta indicadors.  Es proposa incloure la campanya,  difusió i
divulgació a la premsa. Cal saber la despesa que comporta. 

5. Tema Instrucció de comptadors. En primer lloc considera que la metodologia no

ha sigut la correcta. Tanmateix el grup encara no ha tingut temps per estudiar a

fons la instrucció, s’estudiarà i manifesta que el Plenari mostrarà les conclusions

de la instrucció i de la metodologia. 

6. Proposta aprovada Recerca-Acció del Màster de Sostenibilitat UPC (Martí i

Paco) i Treball en pràctiques UB i TRT Institut Cavall Bernat.  El Martí  Rosas

explica que hi ha cinc estudiants pel grup pel treball de recerca sobre tarifes.

La Bea  Escribano explica  sobre el treball  amb  la reutilització dels aqüífers de

Terrassa. I el segon treball es sobre els aprofitaments dels aqüífers. 

I una alumna de l’Institut de Cavall Bernat vol fer un treball sobre les ODS.

I aprofita per dir que hi ha uns estudiants dels EEUU que tenen interès sobre els

projectes de l’OAT i el Paco els hi farà una exposició el proper dia 4 de març i es

vol crear debat sobre la gestió pública i privada.

7. Temes sobrevinguts

L’Àngels Tripiana informa que la setmana que ve hi ha el concurs de relats curts

per  instituts i  escoles.  Es penjarà les bases a la web de l’OAT. El  termini  per

presentar  els  escrits  serà  fins  el  30  d’abril.  I  a  la  setmana del  medi  ambient

s’aprofitarà per  donar els  premis,  n’hi  haurà 4.  Explica  qui  formarà el  tribunal.

Aquest punt s’explicarà al plenari. 

El Paco Rodriguez informa sobre la reunió de la web de Taigua i explica que el 17

de març es posarà en marxa la web en proves. Manifesta que han trobat a faltar

retorn de les seves propostes.  La sensació que és que surten satisfets de les

reunions però després hi ha dificultats amb el seguiment. El Santi Aragonés creu

que la web encara hi manca informació segons la normativa de transparència i

falta fàcil accés a la informació general. 

La  Bea  Escribano explica  que  el  Juan  Martínez  li  va  enviar  un  mail  sobre

presentar-se  novament  al  premi  sobre  les  ciutats  transformadores.  No  es

considera prioritari ja que hi ha molta feina.

La Cátedra UNESCO ha demanat l’aval de l’OAT, que és una carta de suport.

El 14 de març el Paco  Rodriguez farà una ponència sobre què és l’OAT en un



congrés  telemàtic  sobre  tecnologies  ancestrals  en  l’aigua,  organitzat  per  la

Càtedra  UNESCO  de  sostenibilitat  i  amb  la  participació  de  molts  països  de

Llatinoamèrica.

Explica que la reunió amb el grup parlamentari de ciutadanses farà el dia 28 de

febrer a les 16h.

I també està pendent una reunió amb el Sr. Josep Mª Ruiz de Taigua sobre la

qualitat  de  l’aigua  com  coordinadora  del  grup  de  treball  “Qualitat  i  sabor  de

l’aigua”.

El Paco Rodríguez explica que el proper dia 24 de març hi ha prevista una trobada

amb l’Anaïs, i caldrà abans estudiar la documentació al respecte.

També recorda que hi ha el treball sobre l’aplicació de les fonts de Terrassa que

caldrà  donar  continuïtat  a  a  la  feina  feta  per  els  alumnes  del  Institut  Nicolau

Copèrnic.

El 4 de març a les 12:00 h La Dolors Frigola conjuntament amb persones del seu

grup i d’Enginyeria sense fronteres es presentarà l’estudi sobre el dret humà a

l’aigua A Terrassa a l’ajuntament, a on assistirà la regidora Lluïsa Melgares i la

part tècnica afectada en el tema.

El Paco Zaurin considera important una trobada amb tots els grups de treball per

saber el que s’està fent en cada grup i per parlar sobre estratègia comuna. El Paco

Rodriguez proposa una sortida de cap de setmana amb activitats lúdiques.

La sessió finalitza a les 17:20 h


