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

 
Dia:      Dijous 18 de novembre de 2021 
Hora:   15:15 h 
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,  Santi Aragonés i Joseba Quevedo. 

Secretari: Miquel Herreros  

Coordinadora tècnica: Eva Nogueras 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
Inici: 15:15 h 

1. Aprovació de l’acta de la Permanent del dijous 23 de setembre. 

Queda aprovada per consens la darrera acta de la comissió permanent del 23 de 

setembre de 2021. 

 

2. Informació de la presidència OAT.  

En primer lloc, la presidenta Bea Escribano informa sobre el tancament del 

pressupost, el pla de treball i la memòria. 

I seguidament explica les reunions des del darrer plenari. El 19 d’octubre amb els 

partit polítics. Informa que qui ho desitgi pot veure l’acta. La presidenta considera 

que va ser una reunió interessant. Explica que els van informar, entre d’altres, que 

vegades hi ha recances que els polítics estiguin als grups de treball. I van demanar 

que l’OAT els informés en detall del seu projecte. 

Sobre el Pla de sequera també es va fer una reunió el 9 de novembre amb la idea 

que l’Alejandra es responsabilitzés dels indicadors. 

També una reunió el mateix 9 de novembre amb el gremi d’instal·ladors ja que 

aquests van fer una proposta sobre la reutilització d’aigües grises per poder-ho 

portar al Ple de l’Ajuntament. Abans s’haurà de portar al plenari i convèncer a la 

regidora. 

També una reunió a l’Institut Nicolau Copèrnic sobre el treball d’una app sobre una  

localització de les fonts de Terrassa per fer-hi una enquesta. Se’ls hi farà un regal 

en forma de tiquets per una llibrera com a recompensa del treball realitzat. 

Seguidament explica les properes reunions: El 29 de novembre amb Leitat 

conjuntament amb el grup de projectes i el 3 de desembre amb el Districte 3 per 
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donar a conèixer l’OAT, considera que és interessant per donar-se a conèixer a la 

ciutadania. 

I els propers dies 24 i 25 de novembre hi ha previst el congrés de l’AMAP al Vapor 

Universitari. El 27 de novembre amb el grup del dret humà a l’aigua es presentarà 

un dossier. El dia 30 de novembre hi ha una taula rodona a càrrec del Jordi Morató 

sobre les Perspectives locals del Pla Hidrològic Intergovernamental on també 

intervindrà una persona de les Nacions Unides. I per acabar està prevista  una 

jornada interna a tres bandes, però es necessita 4 persones de l’Ajuntament i de 

Taigua. 

També informa en l’estat en que es troba la memòria.  

I pregunta als assistents sobre la proposta dels calendaris dels curs dels grups de 

treball. 

I també informa que hi ha prevista una reunió amb la FAVT per l’interès mutu del 

Parc de la República que tindrà una superfície de 35.000 m2. En aquest projecte 

es vol potenciar mesures sostenibles, i per tant l’OAT vol tenir coneixement i estar-

hi present. 

També informa que li ha arribat un mail de la comissió de rieres amb interès per 

formar part de l’OAT. I sol·licita al secretari que s’informi sobre els requisits per 

accedir a ser membre de l’OAT. 

I també informa sobre l’interès d’una persona que té interès en formar part del grup 

del Joseba. És una bona noticia per integrar persones noves. 

3. Informació de la vicepresidència. 

El vicepresident Francisco Rodríguez manifesta que tota la informació està en el 

document que ha enviat i que s’ha adjuntat juntament a la convocatòria. I vol afegir 

que defineix els objectius per fer una proposta per alienar els objectius amb les 

actuacions concretes. I també, entre d’altres, es vol millorar la comunicació de 

l’OAT per arribar més a la gent. I sobre el posicionament de l’OAT dins 

l’Ajuntament. 

I per començar a treballar necessitava un qüestionari dels grups de treball i un 

taller d’exposició d’objectius. I en el full de ruta que planteja hi ha previst fer un 

taller pel 24 al 28 de gener amb els grups de treball. I un 2n taller d’estratègia de 

comunicació pel febrer i un tercer d’anàlisis pel març.  

I referent a l’observatori de Valencia, vol destacar que fa pocs dies va sortir un 

article de premsa on s’informava que hi havia preocupació ja que des de la 

conselleria els tenia secundats, ja que hi ha un punt fort de discrepància a nivell 

jurídic, ja que no interessa que hi entrin entitats amb interès econòmic. Cal 

recordar que la gestió de l’Aigua a Valencia és privada, d’aqui la preocupació. 

També vol informar que veïns de Sant Quirze tenen interès i volen conèixer el 

procés de la municipalització de l’aigua a Terrassa. I l’OAT s’ofereix per ajudar al 

respecte. Tenen dubtes sobre els avantatges del procés de privat a públic de la 

gestió de l’aigua. 

4. Proposta de formació i debat sobre tarifes. Grup Indicadors i Control Social  
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En primer lloc la presidenta considera que el sistema tarifari és vital. I seguidament 

el Santi Aragonés creu que hi ha dos temes:  

La rendició de comptes per tota la ciutadania. Cal arribar a les AAVV, petit comerç, 

Comissió de rieres, Cáritas, Creu Roja i d’altres i que aquesta sigui molt 

participativa. I en aquest procés també es vol incloure a Taigua.  

I el segon tema és el sistema tarifari. Des del grup de treball van consultar amb el 

Sr. Jordi Roca, professor universitari en economia, però volen veure altres 

opcions, ja que el professor Roca no és especialista en sistema tarifari. 

També valoren la possibilitat d’un màster sobre el sistema tarifari a l’UPC o un 

treball de recerca. 

La conclusió és que s’està treballant sobre el sistema tarifari, però sense urgència 

ja que actualment hi ha una congelació de les tarifes. 

Hi ha un debat sobre la part social i medi ambiental que s’ha de tenir en compte a 

l’hora de calcular la tarifa. I que el sistema tarifari és un dels objectius comuns que 

s’ha de tractar a tres bandes. I considera que l’OAT ha de tenir molt clar, després 

d’informar-se, que és el que s’ha d’incloure en el debat tarifari. Es proposa tenir un 

dictamen al respecte realitzat per un auditor extern.  

La presidenta considera que és interessant que l’OAT s’il·lustri sobre el sistema 

tarifari per després poder treballar a tres bandes. 

I sobre la reunió de la web van sortir satisfets ja que es van recollir quasi bé totes 

les aportacions que van fer. I les que no és perquè no estan justificats per 

normativa de l’Ajuntament. I faran una proposta final per tots els grups abans de 

publicar-ho. 

5. Proposta sobre la incorporació de projectes estratègics de l’aigua a 

Terrassa Grup Projectes i Medi Ambient 

El Sr. Joseba Quevedo informa que ha enviat el document a tots els membres de 

la permanent. I seguidament  fa una explicació sobre la reunió amb els membres 

de Taigua sobre aquest document i van coincidir que l’Ajuntament ha de estar molt 

més present i que de moment no hi és. Aquest fet es vol portar al Plenari ja que 

es vol reivindicar que l’aigua necessita innovació i l’Ajuntament ho ha de tenir 

present.  

Es decideix concretar una reunió amb la regidora Lluïsa Melgares i la tècnica de 

l’Ajuntament Anna Crispi sobre aquest assumpte abans de portar-ho al plenari de 

l’OAT o al Ple de l’Ajuntament. 

6. Jornada de reflexió conjuntament amb Caritas i Creu roja sobre el dret 

humà a l’aigua a la ciutat. Grup Dret Humà a l’aigua i Justícia Social  

La Sra. Dolors Frigola informa que van contactar amb diferents entitats per fer una 

jornada taller el dia 27 de novembre al barri del Segle XX per saber  les diferents 

realitats que hi ha Terrassa. Es vol que aquest treball conjunt que s’ha fet tingui 

una continuïtat. També va ser profitós per tal que aquestes entitats coneguin la 

feina de l’OAT. I el març i abril volen fer una ponència d’aquest treball conjunt. Es 

proposa que es mantingui aquesta relació amb aquestes entitats ja que es 

considera molt profitós. 
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Vol fer esment que encara no tenen còpia de la nova instrucció de l’aigua per part 

de l’Ajuntament. 

També vol comentar que a aquestes entitats se’ls va oferir poder treballar amb la 

maleta pedagògica en els seus espais de lleure.  

7. Estat de les activitats educatives. Taula Educació  

La Sra. Àngels Tripiana explica que hi hagut 17 escoles que han demanat 

activitats, sobretot el conte de la princesa de l’aigua. I només una demanat el tast 

de l’aigua.  

S’ha demanat un taller per fer a les biblioteca (BCT). 

I considera que s’ha de promoure més el tast de l’aigua a les escoles per evitar 

l’ús del plàstic d’un sol ús. 

8. Alta del grup de comunicació  

La Bea Escribano informa que es constituirà el grup de comunicació i com a 

coordinadora es proposa que sigui l’Eva.  

9. Balanç del pla de treball i tancament pressupost 2021  

L’Eva Nogueras exposa la taula del pressupost del 2021 i explica en detall el que 

falta per facturar. Explica que l’OAT adquirirà una càmera i trípode per poder 

gravar totes les activitats de l’OAT i poder tenir una videoteca de l’observatori i 

altres despeses. Això s’exposarà a la web en favor de la transparència. 

10. Preparació pla de treball 2022  

La Bea Escribano reparteix el document de  preparació del pla de treball 2022 a 

tots els membres assistents a la permanent on es recull les diferents aportacions. 

Informa que hi ha una previsió aproximada d’uns 30.000 euros, tot i que si hi ha 

un projecte extraordinari es pot estudiar. 

Fa una explicació de les diferents tasques previstes pel 2022. 

I es demana als grups de treballs que falten que enviín el seu pla de treball el 

més aviat possible per poder presentar el document complert al plenari. 

11. Imatge OAT i logo ajuntament  

Es debat sobre si només ha de sortir el logo de l’OAT a les bosses, a les tasses, 

etc...o també ha de sortir el logo de l’Ajuntament. La presidenta farà la consulta a 

la directora del Servei de Medi Ambient sobre si és necessari posar el logo de 

l’Ajuntament. 

12. Publicació dels calendaris de grups de treball al web  

S’informa als assistent que han de publicar els calendaris 

13. Torn obert de paraules 

No hi ha preguntes 

 

 

Es tanca la sessió a les 18:24 h 
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