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

Dia: Dimarts 22 de març de 2021
Hora:    15:15 h
Lloc: carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 2.14 2on pis (ESEIAAT-UPC).

Assistents: 
Vicepresidenta i Presidenta en funcions : Sra. Beatriz Escribano
Vocals i Coordinador/es de grup de treball : Sra. Àngels Tripiana, Sr. Francesc 
Zaurin, , Sr. Martí Rosas, Sr. Francisco Rodríguez,  Sra. Dolors Frigola,  Sr. Joseba 
Quevedo i Sr. Emili Díaz.
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: 15:15

1.  Aprovació  de  l’acta  de  la  Permanent  del  26  de  gener  de  2021  i  de  la
Permanent extraordinària del 2 de febrer de 2021.

Queda aprovada  l’acta de les darreres sessions de la Comissió permanent celebrades
el dia 26 de gener i del 2 de febrer de 2021, per la totalitat dels membres. 

També queda aprovada  l’acta de la sessió de la Comissió permanent Extraordinària
celebrada el dia 18 de febrer de 2021.

2. Informació del Consell d’administració de Taigua del dia 12-03-2021.  

La vicepresidenta i presidenta en funcions, la Sra. Beatriz Escribano, informa que el
senyor Joan Cano i  Emili  Díaz (que ja ho era) van quedar, com a membres del
plenari de l'OAT, com a representants del Consell d'Administració de Taigua.

El senyor Emili Díaz, membre del Plenari de l’OAT i representat del mateix al Consell
d’Administració  de  Taigua  fa  un  resum  i  avaluació  de  la  reunió  del  Consell
d'Administració  de Taigua celebrat  el  dia  12 de  març  i  adjunta un  document  de
resum. L'Emili comenta que segons la seva opció, no veu que les recomanacions
que es fa des de l'OAT es tinguin en compte, estan molt pautades. I comenta els
següents punts de la reunió:

- Aprovació acta de darrera reunió,  segons el  Martí  demana conèixer quins
documents poden ser difosos a la Web de l'OAT (els membres del Consell
tenen accés a uns documents que dubten si els poden fer públics o no). Es
va dir que es faria la consulta amb els serveis jurídics de l'Ajuntament de
Terrassa.

- Necessitat per transparència i  comunicació,  cal penjar totes les actes dels
temes tractats a les sessions del Consell d'Administració.

- Es recorda fomentar la transparència al web.
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- Formular i aprovació dels comptes anuals (3 milions i mig de benefici , més
4m al 2019) a Taigua, el compromís per part d'aigua és recollir els beneficis i
reinvertir-los en la millota de la xarxa bàsica, altres per millorar la qualitat de
l'aigua.  Es  demana  veure  el  grau  de  disposició  d'aquest  superàvit,  com
s'estan realitzant aquestes Inversions.

- Es comenta que es va aprovar l’adhesió de Taigua a l’AMAP  (Associació de
Municipis i Entitats per l'Aigua Pública).

- Remet al document de resum per ampliar la informació de la sessió i marxa
de la reunió de la Comissió Permanent, ja que només venia per a comentar
aquest punt amb els membres de la comissió.

(Veure document adjunt punt  2)

3. Informació de la vicepresidència i presidència en funcions OAT.

La vicepresidenta i presidenta en funcions, la Sra. Beatriz Escribano, informa
del següent:

- Hi han hagut 2 reunions amb l’Ajuntament de Terrassa per a tractar divesos
temes. Concretament  els dies 1 de febrer i 5 de març, amb el Servei de medi
Ambient (on hi van assistir la directora del Servei  l’ Anna Crispi i la Marga
Rodríguez la Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat) juntament
amb el Paco Rodríguez de l’OAT i l’Eva Nogueras, coordinadora de l’OAT.

- També fa un resum de les següents reunions que ha tingut durant aquests
dos mesos:  Reunió  activitats  docents  (Taula  d’Educació OAT /Ajuntament
/Taigua) l’1 de febrer, Reunió comitè d’empresa Taigua l’11 de febrer, Visita a
l’estació  meteorològica  de  l’ESEIAAT,  Reunió  Grup  de  Treball  per  a  la
Transició: el 20 febrer, Taller estatal sobre observatorios del agua, el 6 de
març, Reunió amb la FAVT el 9 de març, una Entrevista amb el col·lectiu
xarxanet.org  el  17  de  març,  la  Presentació  de  resultats  de  les  accions
formatives dels Espais d’Aprenentatge de l’OAT, el 18 de març, una Reunió
amb el  senyor  Joan Cano,  futur  membre  del  CAT,  el  19  de  març  i  una
propera reunió amb la Síndica de Greuges de Terrassa, la senyora Isabel
Marqués el proper 29 de març. Es valora molt positivament tota la feina feta.

Adjunta un document on resumeix tots els punts tractats. 

- Informa que en el proper plenari del 26 d’abril presentarà la seva candidatura
a  la  Presidència  de  l’OAT a  votació  i  que  posteriorment  el  senyor  Paco
Rodríguez es presentarà a ocupar la vicepresidència.

-  Per a commemorar el dia Mundial de l’Aigua, 22 de març. Es comenta la
Campanya de foment  del  consum de l’Aigua de l’aixeta  que ha fet  l’OAT
(especialment  el  Grup de Qualitat  de  l’aigua  de  l’OAT,  juntament  amb la
coordinadora i  la contractació dels serveis de Canal Terrassa) on s’ha fet
difusió d’una sèrie de vídeos i píndoles informatives a través de les xarxes de
l’Ajuntament de Terrassa, el web de l’OAT i també amb la creació d’un canal
de  YouTube  de  l’OAT.  Es  valora  molt  positivament.
https://www.youtube.com/channel/UC4hIthT0KqZ34u8B1sz_AOg

(veure document adjunt punt 3)
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4. Cronograma. 

La senyora Eva Nogueras, coordinadora de l’OAT, presenta el cronograma anual de
l’OAT  actualitzat  a  la  comissió  Permanent.  Fa  un  repàs  de  les  partides
pressupostàries de l'OAT per tal de planificar despeses previstes i dates de quan es
faran.

5.  Preparació de la reunió de treball amb l’ajuntament /administració i Taigua
el 8 d’abril 17:30.  

La Bea comenta que ha enviat un escrit en nom de l’OAT a la Tinenta d’Alcalde, la
senyora Lluïsa Melgares per tal d’exposar la veritable necessitat de crear uns espais
de trobada que facilitin l’assoliment d’uns canals de comunicació estables, periòdics i
calendaritzats entre les tres parts: Ajuntament/Taigua/OAT per tal de poder dur a la
pràctica  la  tan  necessària  col·laboració  participativa  que  ha  de  fer  possible  la
coproducció en tot el que fa referència al comú que compartim: l’aigua.  

(veure document adjunt punt 5).

6.  Web de Taigua. 

L’Eva  Nogueras  comenta que,  després  la celebració  de  la Comissió Permanent
Extraordinària el passat 18 de febrer, on es  va debatre i seguidament es va formar
un grup de treball per analitzar el document de propostes de modificacions del web
de Taigua, s’ha enviat finalment aquest document a l’Ajutament. Restem a l’espera
de la seva revisió I que ens reuneixin per a comentar-ho.

El document és un esborrany dels canvis proposats per l'OAT amb la voluntat que el
revisin  i  establir  un  grup  de  treball  amb l'Ajuntament  /  Taigua  /OAT per  tal  de
treballar conjuntament en la modificació i configuració del web de TAIGUA. 

(veure document adjunt punt 6).

7.  Convocatòria Plenari 26 d’abril 18h. 

S’informa que  properament  s’enviarà  una  convocatòria  de  reunió  del  Plenari  de
l’OAT pel 26 d’abril i es debat dels possibles punts de l’Ordre del dia.

8.  Reestructuració dels grups de treball de l’OAT. 

La Bea comenta que s’han unificat diversos grups de treball i que ha quedat de la
següent manera:

- S’unifiquen el grup de Transparència i Indicadors i el grup de Control Social, on
quedarà com a coordinador del nou grup el senyor Paco Rodríguez, encara falta per
concretar el nom del nou grup .

- S’unifiquen el grup de  Petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics,
coordinat  per  la  Sra.  Beatriz  Amante,  i  el  grup  de  Projectes  europeus  i  fons
finançaments, coordinat  pel  senyor  Joseba  Quevedo,  que  quedarà  com  a
coordinador del nou grup que s’anomenarà grup de Projectes i Medi Ambient. 

Degut a aquests canvis, la senyora Beatriz Amante quedaria oficialment fora de la
comissió permanent com a membre però es proposa i s’accepta per unanimitat que
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estigui co a convidada i que pugui subtituir al senyor Joseba Quevedo quan ell no hi
pugui assistir.

9. Informació dels grups de treball (Joseba, Dolors, Paco i Bea)

- El senyor Joseba Quevedo, coordinador del Grup de  Projectes europeus i fons
finançaments, informa sobre les properes activitats del Grup de Projectes Europeus
: Seminari sobre "La xarxa de distribució de l'abastament de l'aigua a Terrassa",  la
Jornada de Economia Circular de l’Aigua. Reflexions per Terrassa,  la Taula Rodona
Perspectives locals del Pla Hidrològic Intergovernamental (Fase IX-PHI), el projecte
“Impact  Footprint  Tool”   Sistema  informàtic  per  a  la  visualització  gràfica  de  la
Petjada de Carboni,  Petjada d’Aigua, Economia Circular i ODS del Servei Públic
d’Abastament d’Aigua Potable de Terrassa

- La Senyora Dolors Frigola, coordinadora del grup de Dret Humà a l’Aigua i Justícia
Social, comenta les activitats que han realitzat i les previstes del seu grup i comenta
que estan preparant la reunió amb Taigua i l’Ajuntament (Medi Ambient, OFIMAPE)
per parlar  de la instrucció de comptadors,  la reunió se celebrarà a finals d’abril,
encara no se sap data concreta.

- El senyor Paco Rodríguez, coordinador del grup de Control Social, juntament amb
el  Senyor  Martí  Rosas,  que  coordinava  el  grup  de  Transparència  i  indicadors
exposen el pla de treball. El senyor Paco Rodríguez informa que amb la Taula de
Llobregat està organitzant  unes sessions sobre “Eficiència i canvi climàtic) pel mes
d’abril. Comenta la necessitat de comprar una llicència de Zoom per poder realitzar
aquestes sessions online i per a poder fer sales de debat. La Comissió aprova la
compra d’aquesta llicència anual de ZOOM. https://zoom.us/pricing (139,90 €/any).

- La Senyora Bea Escribano comenta les activitats previstes pel  seu grup, el de
Qualitat i Sabor de l’Aigua. Els treballs en marxa són: “Les enquestes als usuaris/es
de les empreses gestores de l’aigua en l’estat espanyol”, “Històric de les analítiques
de Terrassa”, “Estat de l’art sobre els paràmetres influents en el sabor de l’aigua”.
S’han debatut i presenta esmenes al “Informe Gaia” i “El pla de sequera” i s’ha fet
debat i proposta sobre “Espai de diàleg i treball de les tres parts”. S’ha col·laborat
en el vídeo com ja s’ha comentat.

10. Convocatòria de la propera Comissió Permanent. 

S’acorda  de  fixar  unes  dates  fixes  de  comissions  permanents,  llevat  de  les
extraordinàries que hi puguin sorgir,  els segon dijous de mes (de cada dos mesos,
llevat el període estival, on s’iniciarien al setembre) per tal que els membres puguin
organitzar  agendes.  Es parta de fer  la  propera reunió el  dijous 13 de maig I  la
següent el dijous 8 de juliol.

11. Torn obert de paraules No hi ha cap comentari.

Es tanca la sessió a les 17:45 hores.


