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

Dia:      Dijous 27 de gener de 2022
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,  Mar  Rosas, 

I Dolors Frigola

 San  Aragonés i Emili Diaz (representant al Consell d’Administració de Taigua).

Secretari: Miquel Herreros 

Coordinadora tècnica: Eva Nogueras

Excusen la seva absència: Joseba Quevedo i Juan Cano (representants al Consell d’Administració de
Taigua).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La sessió s’inicia a les 15:20 h

1. Aprovació  de les  actes de  la  comissió  permanent  del  18  de  novembre de  2021  i  de la
comissió permanent extraordinària del 3 de desembre de 2021.

Queden aprovades les dues actes per consens.

2. Informe de la reunió del Consell d’administració del dia 21 de desembre de 2021.

L’Emili per començar vol recordar que hi ha un pe t comitè per analitzar els documents del
Consell. I també informa que hi ha previst el pròxim consell d’administració pel proper dia 7
de març i que per primera vegada, després de la pandèmia, està previst que sigui presencial i
fer-la a una sala de l’UPC. I l’únic punt del dia serà el dels comptes anuals.

Seguidament informa que han reiterat per enèsima vegada que necessiten la documentació
amb mes antelació. I també  que necessiten que se’ls hi envií l’acta de cada consell per poder
penjar-la a la web. En aquest sen t van tenir una reunió per saber quina documentació es
pot publicar i quina no. I els van informar que tot el que s’aprovi en el consell i no hi hagi cap
menció expressa que no es puguin publicar, es pot publicar. I es decideix publicar les actes
del Consell d’Administració de Taigua a la web de l’OAT quan aquestes es guin aprovades en
el següent Consell. (veure resum adjunt)

La valoració que té després de dos anys al consell és que ser-hi és necessari i imprescindible.
També vol comunicar que la par cipació dels representants de l’OAT és intensa a diferència
dels altres membres del consell.  També destaca que per la resta dels membres és un pur
tràmit i el consell sembla ser únicament un òrgan informa u. I que els Consell es celebren a
les 12:00 h i és mala hora per molta gent.
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A par r d’aquí fa un resum i comentaris dels punts de l’orde del dia del darrer Consell.   I
emplaça als membres de la comissió permanent a llegir-ho directament del document que
s’ha aportat per aquesta reunió.

I per finalitzar llegeix la resposta del Sr. Torredemer en referència als documents del consell
que són públics.

3. Informació de presidència.

La presidenta li passa la paraula a l’Eva Nogueras, coordinadora, per tal que expliqui sobre el
nou grup de comunicació i explica que es van reunir el dia 11 de gener i invita a qualsevol
persona a formar-hi part. I  informa sobre els membres que composen aquest  nou grup. I
explica els punts dels ordes del dia de la darrera reunió. I volen anar a una reunió de tots els
grups de treball per agilitzar les comunicacions, així com la comunicació interna.

Seguidament, la Bea Escribano explica que el 14 de gener van tenir una reunió telemà ca
dels observatoris on van explicar l’experiència de l’OAT. 

Referent el balanç li passa la paraula al Francisco Rodríguez qui expliqui i fa un balanç sobre
els  tallers  de  creació  de  capacitats  dinamitzat  per  l’Annalies.  I  diu  que serà  benvinguda
qualsevol  aportació  sobre  el  taller.   I  que  un  cop  es  finalitzi  l’estudi  es  compar rà  els
resultats.

La Bea Escribano informa sobre la reunió sobre els aforament del 25 de gener, i diu que estan
bastant sa sfets del resultat.

I demà, dia 28 de gener,  es aniran a l’Ins tut Copèrnic per la presentació de l’app de les
Fonts de Terrassa que han realitzat dos alumnes de l’ins tut.

I el dijous 3 de febrer aniran a la presentació “Pre-análisis del uso de soluciones basadas en la
naturaleza (NBS) en Terrassa” Càtedra UNESCO de Sostenibilitat  a l’UPC a càrrec  del Dr.
Jordi Morató i Mariana Laterrade. 

I  el  14  de  març  l’OAT  par ciparà  a  “Aula  virtual  interconecta”  amb  el  tema  de
“Hidrotecnologías  ancestrales  como  respuesta  a  la  emergencia  climá ca,  sanitaria  y
alimentaria”.

I la Bea Escribano manifesta  que vol calendaritzar les ac vitats de l’OAT per no solapar-les i 
explica com fer-ho.

El Mar  Rosas proposa pel proper dimarts dia 1 de febrer a les 15:15 h als coordinadors dels
grups  de  treball  una  reunió  telemà ca  per  presentar  el  treball  sobre  indicadors  amb  la
finalització per la trobada dels grups de treball prevista pel dia 22 de febrer.

4. Estat de la Memòria 2019-2020 

L’Eva Nogueras  exposa   el  punt  que es troba  la  memòria.  I  reitera  que és  una memòria
d’ac vitats i que algunes aportacions dels grups de treball són reiterades i massa extenses. I
que en breu es finalitzarà el repàs de tot per adaptar-ho al format de memòria. 

5. Preparació de la Jornada al carrer, celebració del 3º aniversari OAT dissabte 19 de febrer 
(Obert)

Serà el 19 de febrer de 10:00 h a   13:30 h i es muntarà una carpa davant de l’Ajuntament. Hi 
haurà tríp cs, roll ups, pòsters, etc. També es vol fer un joc amb el tast d’aigua i un aparador 
de la maleta de l’aigua. I es proposa també posar-hi música per fer-ho més atrac u.
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6. Moció sobre la implantació de telemesura en els comptadors d’aigua a Terrassa 

S’informa que es prepararà la moció per presentar-la en el Ple de l’Ajuntament del 25 de 
febrer

7. Propostes de temes Recerca-Acció del Màster de Sostenibilitat UPC 

El Mar  Rosas manifesta sobre la part acadèmica dels temes de recerca-acció del Màster de
Sostenibilitat i el Francisco Rodríguez informa sobre els diferents temes que es proposen i la
possibilitat que els grups de treball en nguin accés per tenir en compte la mirada jove sobre
les  diferents  propostes.  En  principi  es  presentaran  dos  temes  (que  s’han  d’acabar  de
concretar) un sobre el Mapa Social de Terrassa tutoritzat per la Edurne Bagué i l’altra sobre
Indicadors i Tarifes tutoritzats per en Paco i en Mar .

8. Informe del grups de treball de Dret Humà a l’Aigua i Jus cia Social, Indicadors i Control 
Social i Taula d’educació. 

La Dolors Frigola, coordinadora del grup de treball Dret Humà i Jus cia Social explica el punt
en que es troba la nova instrucció. I la voluntat en voler tancar aquest tema i per això s’ha
demanat novament impuls a l’Ajuntament. I reitera que necessita que es faci un seguiment
amb les reunions a tres bandes que es van iniciar a l’inici d’aquest curs.

El San  Aragonés coordinador del grup de treball Indicadors i Control Social explica que hi ha
té tres temes a seguir en el grup d’indicadors i control social: indicadors, web i la campanya
“obrir els nostres barris”.

I l’Àngels Tripiana com a representant de la Taula d’Educació explica que les ac vitats a les
escoles  segueixen  amb  el  conte  de  l’aigua,  tot  i  que  hi  ha  alguna  baixa  a  causa  dels
confinaments. I manifesta que estan dissenyant dos jocs nous: un nou joc de memòria i un de
domino. I també explica com es troba el concurs de textos i fa una breu explicació de les
bases, que encara s’estan revisant.
I  explica la  reunió  amb la coordinadora de les  biblioteques des nada per  poder realitzar
l’ac vitat de la maleta a les biblioteques.  I informa que s’haurà de signar un conveni  per
dinamitzar la maleta.

9. Torn obert de paraules

El Mar  Rosas vol expressar que és necessari que tant a la comissió permanent com al 
Plenari, les persones que han d’intervenir facin un treball de concreció i que respec n els 
tems que se’ls hi dona, ja que sinó les sessions s’allarguen massa.

La sessió finalitza a les 18:00 h


