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

Dia: Dijous 8 de juliol de 2021
Hora:    11:30 h
Lloc: carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 2.14 2on pis (ESEIAAT-UPC).

Assistents:
Presidenta : Sra. Beatriz Escribano
Vicepresident:  Sr. Francisco Rodríguez (s’excusa).
Vocals i Coordinador/es de grup de treball : Sr. Santi Aragonés, Sra. Àngels 
Tripiana, Sr. Francesc Zaurin, Sr. Martí Rosas, Sra. Dolors Frigola,  Sr. Joseba 
Quevedo.
Excusa la seva absència la Sra. Beatriz Amante
Coordinadora: Sra. Eva Nogueras
Secretari: Sr. Miquel Herreros (s’excusa).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ DE LA PRIMERA SESSIÓ
Inici: 11:30

1. Aprovació de l’acta de la Permanent del 13 de maig de 2021.

Queda aprovada l’acta de la darrera sessió de la Comissió permanent celebrada el dia
13 de maig de 2021 per la totalitat dels membres. 

2. Temes pendents.  

La presidenta, la Sra. Beatriz Escribano,  informa dels temes pendents que tenen
quan a reunions amb l’Ajutament i Taigua.

 Reunió  Eixos  de Treball  de  les  3  parts  (OAT /  Taigua  /  Ajuntament).  El
document es va fer al març i es va demanar la reunió al mes d’abril i es van
proposar  dies  pel  juny  però  no  es  va  concretar  cap  dia  per  part  de
l’Ajuntament. I probablement ja es faci al setembre.

 Reunió Aforaments (ja hi ha data pel 16 de juliol).
 Reunió Instrucció de comptadors. No hi ha data, probablement, al setembre.
 Reunió amb la Dolors Mazas (què es pot publicar al WEB de Taigua) (ja hi ha

data al 20 de juliol)
 Reunió WEB Taigua amb Taigua i responsables de comunicació.  Aquí  es

comenta la dificultat també de tenir una comunicació fluïda. Manca concretar
data.  Es  va  enviar  al  març  el  document  al  març.  Es  va  comentar  que
s’informarien dels canvis del web, però s’està veient que hi ha canvis i no
s’han comunicat prèviament per donar pas a que l’observatori tingui temps
per afegir informació útil.
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3. Informació de la presidència OAT
La presidenta, la Sra. Beatriz Escribano, comenta les reunions que han mantingut:

 Reunió web de l’OAT, degut a l’acumulació de tasques de la coordinació, es
va parlar amb els dos estudiants que van crear el Web de l’OAT per tal que
donin  suport  de  manteniment  continuat  al  web  Enguany  han  fet  un
pressupost de 500€ que es facturaran a final d’any.

 Reunió Leitat al 18 de maig.
Participen Júlia García i Sònia de Leitat , Eva Nogueras i Bea Escribano de
l’OAT
Temes interessants Projectes col·laboratius, Renaturalitzar ciutats, economia
circular,  sostenibilitat  integrant  la  dimensió  social  ,  co-governança,
recuperació d’aigües grises, wet land (aiguamolls).
Possibilitat  interessant  de  fer  projecte  conjunt  i  al  expertes  en  petició  de
projectes, pot ser de gran interès per el grup de treball de Projectes i Medi
Ambient. Es demanarà reunió.

 Reunió creació grup de comunicació, es va fer la primera trobada per aquest
grup,  és un grup que està obert a la participació de persones que tinguin
inquietuds en col·laborar en temes de comunicació. Els Paco, Sònia Jiménez
(membre de la Taula d’educació i suplent de Dones d’agua al Plenari) i l’Eva
Nogueras per tal que hi hagi més participació i punts de vista (24/05/2021).

 Reunió amb la Lluïsa Melgares sobre la “Propuesta de resolución sobre la
creación  de  un  sello  que  reconozca  el  compromiso  con  los  objetivos  de
desarrollo sostenible y ambiental de los locales de hostelería y restauración”.
Presentada per el grup polític de Ciutadans al Ple de l’Ajuntament i aprovada
al Juny del 2021. Es va discutir a nivell d’equip d’OAT, per evitar plàstics d’un
sol ús l’hosteleria de Terrassa. S’està parlant de com hi pot participar l’OAT
(tastos d’aigua, campanyes, etc…). Incorporar al gremi d’hostaleria al panell
de cates de l’OAT i col·laborar amb l’Ajuntament en els requisits/indicadors
que es demanen per integrar els compromisos dels ODS per poder donar
l’esmentat segell. També es parla d’intentar que no es potenciï l’ús d’osmosis
a l’hostaleria.

El  Santi  Aragonés,  coordinador  del  grup  d’Indicadors  i  Control  Social,
comenta  que  els  partits  polítics  podrien  comptar  amb  l’OAT  abans  de
presentar  propostes  polítiques  al  Ple  de  l’Ajuntament,  per  tal  que  es
puguèssin debatre al plenari abans. Es comenta que seria positiu introduir en
futurs plenaris un punt on totes les i els representants de partits polítics del
Ple poguèssin expressar les seves inquietuds i presentar les propostes que
volen que hi vagin al Ple. 

El Paco Rodríguez comenta que com a grup de CS, no estaven d’acord amb
la proposta de resolució quan a la potenciació de la instal·lació d’aparells
d’osmosi tal i com estava plantejada. Segons el seu punt de vista s’ha de
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treballar  el tema més, perquè es dona el segell  de qualitat i  què significa
realment, no només hauria d’incloure això.

 Convocatòria de municipis i  ens locals  en defensa de la sobirania local  i
contra la judicialització de la gestió pública de l’aigua. Lloc : Dipòsit de Can
Boada Terrassa.  Organitza l'Associació  de Municipis  i  Entitats  per  l'Aigua
Pública AMAP (30/05/2021).

 Reunió amb la directora del servei de Medi Ambient, Anna Crispi, sobre les
funions de la coordinadora de l’OAT i per establir un calendari de reunions.
Lloc: Carrer Pantà, àrea Media Ambient. (22/06/2021).

 Conversa Lluis Basteiro (Coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats
per l'Aigua Pública l’AMAP) sobre la CONVOCATÒRIA de MUNICIPIS i ENS
LOCALS  en  DEFENSA  de  la  SOBIRANIA  LOCAL  CONTRA  la
JUDICIALITZACIÓ de la GESTIÓ PÚBLICA de l’AIGUA que va tenir lloc el 31
de maig de 2021 on l’OAT va ser convidat i on la coordinadora de l’OAT, de
manera puntual, hi va participar ajudant a l’organització de l’esdeveniment Es
fa una bona valoració de l’acte per part de tothom.  
També es va parlar sobre el proper congrés de l’AMAP a Terrassa, que serà
al novembre i on la coordinadora de l’OAT donarà un cop de mà puntual a la
seva organització. 
L’AMAP també ens demanarà la col·laboració per a elaborar una nova guia
de la municipalització de l’aigua.

 Pla  de  sequera  de  Terrassa.  S’incorporarà  al  grup  de  treball  amb
l’Ajuntament  l’Alejandra  Calleros,  estudiant  de  la  UPC i  entrarà  també  a
formar part al grup de QSA.

 Queden pendents de demanar i concretar les següents reunions: Reunió amb
la  regidoria  de  Qualitat  Democràtica  (Ona  Martínez)  per  obrir  xarxa  de
participació. Reunió amb la Comissió de Rieres. Reunió grups polítics.

- S’informa també de l’aprovació del document de  Línies estratègiques del  servei
d'abastament  d'aigua  de  terrassa el  passat  19  d’abril  de  2021  pel  Ple  de
l’Ajuntament.
- El Paco Rodríguez comenta que es farà properament, a nivell intern de l’OAT, un
taller al Grup de Treball de Transició de l’OAT, per part de l’Annelies Broekman, una
consultora mediambiental reconeguda, que col·labora en diversos àmbits d’entitats
relacionades  amb  l’aigua.  Caldria  fer  unes  3  trobades,  per  tal  d’obtenir  tota  la
informació. Enviarà un esborrany del taller i així fer la primera sessió d’intercanvi
d’impressions.

- La presidenta comenta que també s’estan treballant temes de recerca, juntament
amb el Joseba Quevedo, actual coordinador del grup de Projectes europeus, fons i
finançaments.
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4. Balanç de les activitats realitzades.

La Bea i el Paco fan un resum breu de les activitats de l’OAT durant aquest període
destacant:

-  La  Jornada  sobre  l’impacte  del  canvi  climàtic  em  la  disponibilitat  d’aigua  a
Catalunya. Esdeveniment celebrat de manera presencial, coincidint amb la setmana
del Medi Ambient, i gravat em format vídeo a disposició del públic mitjançant el web
de l’OAT. Es va valorar el fet de fer un esdeveniment presencial i es creu que per la
propera  Jornada  que  s’organitzi  la  informació  hauria  de  ser  més  sintètica  i
entenedora i reduir el nombre de persones ponents, per tal que sigui més divulgatiu.

- Taller presencial “Coneix l’EPEL de Terrassa” TAIGUA del 15 de juny. El Paco
Zaurín i el Paco Roríguez, vicepresident de l’OAT, fan un balanç positiu del taller i
van valorar l’assistència de personal de TAIGUA i de la Síndica. 

El Paco Zaurín, coordinador del grup d’Indicadors i control social, fa un resum de la
reunió  que  van  mantenir  al  seu grup i  que està  penjada  al  web,  on destaca  la
posibilitat de preparar pel 2022 un taller divulgatiu de caire més pedagògic sobre la
factura de l’aigua. Es queda que es comentarà a TAIGUA.

El Martí Rosas comenta l’activitat del grup afegint la informació que disposa sobre
l’estat  dels  estudis  sobre  indicadors  que  s’estan  fent  a  nivell  del  màster  de
sostenibilitat  de la UPC realcionats amb els principis de l’OAT i relacionats amb els
ODS.   La  Bea  comenta  que  estaria  molt  bé  fer  una  presentació  a  la  Comissió
Permanent  d’aquests  treballs  quan  estiguin  acabats  i  fer  posteriorment  una
presentació pública i també fer una conferència de sistèmica.

5. Reunió d’activitats educatives i reunió taula educativa a l’Escola Creixen,
experiència maleta pedagògica. 

L’Àngels Tripiana explica breument les activitats que s’han pogut fer a les escoles
per part de l’OAT, i tenint en compte les limitacions derivades de la COVID-19. La
seva  valoració  es  positiva  i  tenen previstes  remprendre-les  al  nou  curs  amb un
increment d’escoles.

- Comenta el resultat de la reunió del 2 de juny amb TAIGUA, Serveis educatius de
medi ambient es va parlar de la fòrmula d’inscripció i es va decidir , es passarà la
inscripció per Medi Ambient i la Begoña ho enviarà a la Taula d’Educació, TAIGUA
va preferir gestionar-ho directament.
- També es va parlar de la necessitat de fer pedagogia en el  rebut de TAIGUA.
Comenta que es va quedar que l’OAT presentarà propostes per a cada trimestre
d’idees, amb el Jordi Torremer, comunicació TAIGUA, es va quedar de comentar-ho
passat l’estiu.
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- Quan a la presentació de la Maleta de l’aigua, el nou recurs educatiu que l’OAT ha
dissenyat i creat juntament amb diferents entitats i empreses, com a Dones d’aigua,
Synusia, es presentarà al setembre a les escoles. Recorda que es va presentar a
l’Ajuntament físicament i que actualment es troba a l’escola Creixen, que serà la que
faci la prova pilot d’aquesta maleta pedagògica sobre la cultura de l’aigua. S’està
treballant en la seva difusió en diversos espais i xarxes.

La  Bea  comenta  que  s’introduirà  al  web  com  a  nou  recurs  i  al  document  de
propostes Educatives, que ara es troba en maquetació.

L’Eva Nogueras, la coordinadora de l’OAT, mostra fotos de la maleta de l’aigua i dels
diferents jocs a totes les persones assitents i l’Àngels explica el seu contingut. Es
demanarà un duplicat del joc on s’inclouran algunes modificacions per a millorar-lo.

Quan es presenti estarà tot penjat al web de l’OAT.

- Comenta la reunió mantinguda amb Enginyers sense fronteres, on hi van assistit
TAIGUA i  diferents  serveis  de  l’ajuntament,  de preparació  de  la  Campanya   de
sensibilització DHAS a Terrassa,  on l’OAT hi col·laborarà en el disseny d’un díptic
que s’inclourà a la factura de l’aigua i uns plafons per a una exposició.

- Per finalitzar, comenta que el treball tutelat de Recerca Can Jofresa estudi de la
viabilitat de la implantació d’energies sostenibles segueix el seu curs.

6. Estat del web i del cronograma/pressupost. Preparació de la memòria

L’Eva Nogueras comenta les novetats introduïdes al web de l’OAT i al nou canal de
Youtube. També explica que les dues persones que van crear el web de manera
gratuïta, com a treball tutelat, estan col·laborant activament al introduir informació i
fer canvis al web i s’ha decidit contractar-los per a tasques de manteniment.

Quan  a  disseny,  es  demanarà  pressupost  a  l’empresa  Flutter,  la  que  va  fer  el
disseny final del branding de l’OAT, per tal que faci unes animacions del logo per
atraure als visitants del web i fomentar la participació a les xarxes socials.

L’Eva Nogueras exposa el Pla de Treball 2021 i l’excel del pressupost 2021 de l’OAT
i comenta que  s’han de concretar els pressupostos i les factures pendents per tal
que es puguin aplicar i facturar totes les partides que es van decidir i aprovar en el
seu dia. Es repasen totes les partides i es recorda a les coordinadores i coordinadors
de grup la importància de l’assignació d’aquestes propostes a pressupostos concrets
i que s’ha de fer abans de novembre, es debaten diverses opcions en el cas que hi
hagi alguna partida disponible.

7. Tema a debat: tipus de xarxes a utilitzar per l’OAT 
L’Eva comenta la necessitat de crear xarxes socials de l’OAT per tal de millorar la
difusió del projecte i potenciar la participació ciutadana. Es debat i es decideix portar
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al proper Plenari la proposta d’obrir Facebook i Instagram com a xarxes socials de
l’OAT, a banda del YouTube que ja es va obrir al març.

El  Paco Rodríguez exposa les propostes per  al debat de temes de comunicació:
Definició i aprovació del Pla de comunicació. Proposta de mitjans i xarxa on publicar,
Proposta de creació d’un grup de comunicació. Trobar persones especialistes per
consultes o suport puntual (contractació puntual o col·laboracions).

Es proposa crear un Grup de comunicació a l’OAT per ajudar a la tasca de redactar
articles de difusió i col·laborar en diferentes tasques relacionades.

La Dolors Frigola, coordinadora del grup de DHAiJS, proposa que l’OAT pugui tenir
una petita partida dedicada a publicitat a diferents mitjans de comunicació. S’acorda
mirar propostes i demanar pressupost  a diferents diaris, etc..  

8. Proposta de rodes de premsa: Es comenta la data del 15 de setembre com a
possible per a fer la Roda de Premsa de presentació de la Maleta, a l’inici de curs. .
roposta setembre (inici de curs) i desembre
(audiència pública) (debat) (5 min)

9. Convocatòria proper plenari 15 de juliol.  S’acorda convocar el proper plenari el
15 de juliol, tal com s’ha proposat. Es comenta breument quin podria ser l’ordre del
dia.

10. Torn obert de paraules
- La Dolors Frigola pregunta perquè no es convoca encara la reunió dels 3 eixos. Es
comenta  que  atès  l’agenda  de  la  Lluïsa  Melgares  està  tant  ocupada,  no  se  la
convocarà a aquesta reunió tècnica sinó a la següent.

Es tanca la sessió a les 14:05 hores.


