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 Acta de la reunió del GRUP DE COMUNICACIÓ

Dia:  Dimarts, 11 de gener de 2022
Hora: 16:30h
Lloc:  Carrer de Colom núm. 2 TR10, 2on pis (ESEIAAT-UPC).

Assistents: Beatriz Escribano, Francisco Rodríguez, Eva Nogueras, Marta Rodríguez,
Àlex Aranda, Sonia Giménez

Ordre del dia: 

1. Benvinguda de la Presidenta de l’OAT, Bea Escribano.
2. Presentació dels components inicials i elecció de la coordinació del grup.
3. Missió i visió.
4. Objectius 2022.
5. Calendari / cronograma d’activitats

Ideari principal del Grup de Comunicació, que es publicarà al WEB de l’OAT:

El Grup de Comunicació vol ser un espai de participació ciutadana, un espai de treball i debat 
conjunt de diferents actors: representants d'entitats, polítics, experts en el mon de la comunicació
amb inquietuds i voluntat d'aportar la seva expertesa per a un bé comú: Difondre la cultura de 
l'aigua des de la mirada de l'OAT. 

El grup comptarà amb la col·laboració i complicitat dels grups socials implicats, de l'Administració
i de la col·laboració de la resta de Grups de Treball i Taules de l’OAT, el Plenari i la Comissió 
Permanent.

Basant-nos en els principis rectors de l’OAT, el grup de Comunicació vetllarà pel compliment del 
“Principi de nova cultura de l'aigua”, dissenyant estratègies i els plans d'actuació. També dirigirà 
la seva mirada al compliment del “Principi de participació ciutadana”, on es crearan espais de 
participació ciutadana  I al “Principi de transparència”, per garantir l'accés a tota la informació 
bàsica sobre la  gestió de l'aigua a la ciutat i la correcta comunicació i difusió de la informació. 

Acords i assumptes tractats:

1 - Benvinguda de la Presidenta de l’OAT, Bea Escribano: La Bea Escribano dona la benvinguda 
a les persones assistents com a components del nou grup de comunicació, a la primera reunió de
grup. Explica breument el projecte de l’OAT i la situació actual, així com les necessitats de la 
creació d’aquest grup.

2 - Presentació dels components inicials del grup i votació de l’elecció de la coordinació del Grup 
de comunicació. Es escollida l’Eva Nogueras Gálvez, coordinadora de l’OAT, com a coordinadora
del grup de comunicació (càrrec que es pot anar renovant segons les necessitats).

3 - La Bea Escribano explica la Missió i visió de l’OAT i les activitats que s’han anat fent durant 
aquests anys i com s’organitza la seva difusió.
Es parla de propostes per al debat de temes de comunicació, així com la prooposta d’incorporar 
als diferents grups de treball la mirada de comunicació en les seves tasques. 
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4 - L’Eva Nogueras explica els principals objectius estratègics i específics del grup de 
Comunicació i les fites que principals a aconseguir per a l’any 2022. 

1) Donar més visibilitat a l’OAT (que hi hagi més coneixement per part dels diferents 
públics del que és l’OAT, i de les seves funcions principals). Treballar en fer difusió per 
mitjans audiovisuals, ràdio i premsa, més enllà de la ciutat de Terrassa. Treballar en les 
xarxes socials (la Marta Rodríguez s’encarregarà de col·laborar amb l’Eva Nogueras en 
aquesta tasca). 
2) Aconseguir una major participació de la ciutadania, aixícom entitats.
3) Fer difusió i pedagogia En definitiva: difondre la cultura de l’aigua.

- La Sònia Giménez comenta que s’ha de revisar el contingut del web per a que sigui coherent 
gràficament (branding, documents, disseny). També comenta que seria bo que cada grup de 
treball publiqués un article a l’any al web, del  que es podria fer difusió a la premsa escrita i a la 
Newsletter de l’OAT.

- La Marta Rodríguez, s’ofereix  a revisar el web. I comenta la importància de saber el públic a qui
va destinat tant el web com les xarxes socials de l’OAT per tal de definir un tipus o altre de 
comunicació.

- El Paco Rodríguez recorda que, per revisar el web I fer una valoració en profunditat, es podria 
comptar amb la col·laboració d’alumnes de l’assignatura de Treball de Recerca I Acció, del 
Màster de Sostenibilitat de la UPC. S’acorda fer aquesta proposta a la UPC.

      - L’Eva defineix els temes prioritaris a treballar: Creació, definició i aprovació d’un Pla de 
comunicació, revisió de la pàgina web, acabar la Memòria de l’OAT, elaborar un cronograma 
d’activitats relacionat amb el Pla de treball, fer un excel de publicacions de xarxes socials i fer un 
tríptic informatiu entendor de l’OAT per a fer difusió i repartir-lo per primer cop el dia 19/2/2022, 
dia del 3er aniversari de l’OAT. 

  El Tríptic seria la primera tasca del grup. 
S’acorda que es crearà un grup de treball en línia per tal de poder anar preparant aquests 
documents I que es comunicarà a la Comissió Permanent la creació efectriva i l’inici de l’activitat 
del grup. 

- S’acorda un calendari de reunions. En un principi el grup es reunià un cop al mes 
(preferiblement els primers dimarts de mes, llevat l’agost), a banda la coordinadora despatxarà 
setmanalment les activitats en curs amb la Presidència i la vicepresidència de l’OAT. La propera 
reunió del grup serà el proper dimarts 1 de febrer a les 16:30 al mateix lloc.

Sense cap més punt a comentar, conclou la reunió a les 18:05h


