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Benvolgut/da, 

Aquest missatge el reps perquè t’hem inscrit/a en la xarxa d’informació de l’Observatori de 

l’Aigua de Terrassa “OAT-Info”, es una llista moderada per la Comissió Permanent, i per acord 

d’aquesta s’enviarà només un missatge al mes.  

Incorporem en aquest missatge tres temes informatius: 

 

PRIMER TEMA: Convocatòria del Plenari de l’OAT el dia 3 de 

desembre de 2019  

Pots descarregar aquí la convocatòria i l’ordre del dia. 

Pots descarregar aquí l’acta de la sessió anterior. 

Pots descarregar aquí la Proposta de Pla de Treball de l’OAT pel 2020 

Per qualsevol altra informació o comunicació et pots dirigir a la Secretaria de l’ OAT, Olga 

Buxeres, Olga.Buxeras@terrassa.cat  

Les reunions del Plenari son obertes i si vols assistir com observador/a et preguem que ho 

informis a la mateixa Olga Buxeres. 

Com es costum en el punt torn obert de paraules del Plenari està prevista la intervenció de 

qualsevol persona que ho demani. D’altra banda si vols formular qualsevol suggeriment pots 

dirigir-lo a l’Olga.   

 

SEGON TEMA: Xerrada sobre control social 

Títol: Observatoris  i pràctiques de control social 

Ponent: Iolanda Fresnillo (Investigadora i consultora especialitzada en finances) 

Data: 12 de desembre, 19h. 

Lloc: Masia Freixa (Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11) 

Organitza: Grup de Control Social de l’OAT 

Pots descarregar aquí el cartell, us preguem difusió. 
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https://drive.google.com/file/d/1TgmjJolsMP9pGe0M2mAWfm0c29eGDZCv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4nW9nutT6I-FbZhxD1LE_AOnArBxy0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142ZBvbUrNMaerdXoVk-bVI8IN5c7O36o/view?usp=sharing
mailto:Olga.Buxeras@terrassa.cat
https://drive.google.com/file/d/1f9TB4YbqugbFbR6-ykoH7kMOYfo6wfRd/view?usp=sharing
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TERCER TEMA: Publicació de la Proposta d’activitats educatives i 

treballs de recerca de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa i 

Taula-Educació, en el context de l’impuls d’una nova cultura de 

l’aigua a la ciutat. 

Aquest document presenta les d’activitats acadèmiques i treballs de recerca proposades per 

Taula-Educació, com a xarxa de treball de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) en l’àmbit 

educatiu. 

En el marc de la gestió pública del servei d’aigua a la ciutat i de la creació de l’OAT com aposta 

de col·laboració i participació, i també en el context de la creació d’una xarxa de complicitat, 

volem desenvolupar una nova cultura de l’aigua basada en els valors de la democràcia, la 

transparència, la participació, els drets humans, la justícia social, l’educació i el coneixement, la 

sostenibilitat, l’eficiència i l’eficàcia, l’estalvi, la memòria, la protecció dels ecosistemes i el 

respecte a la natura. 

Per tot això, et demanem col·laboració per fer realitat la integració d’aquestes propostes a les 

nostres escoles.  

Pots descarregar aquí la publicació.  

 

Molt cordialment, 

Comissió Permanent OAT 

 

Nota: Si no volguessis estar inscrit/a en aquesta llista et demanem que ens facis arribar un missatge a 

juan.martinez@upc.edu.     

https://drive.google.com/file/d/18t3Eu9vANB8X078ZsISI_O0Y24iR4eTo/view?usp=sharing
mailto:juan.martinez@upc.edu

