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Dia: Dijous 27 de gener de 2022 

Hora: 15h15’ 
Lloc:  Carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 1.26 1er pis (ESEIAAT-UPC). 

 
 
 

Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de les actes de la Permanent del dia 18 de novembre de 2021 i  de la 
Permanent extraordinària del 3 de desembre de 2021 (Miquel) (2 min)  

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

(Juan i Emili) (10 min) (document punt 2) 
 
3. Informació de Presidència OAT  
 

- Creació del grup de treball de Comunicació 11 de gener (Eva i Bea) 
- Reunió d’Observatoris telemàtica (14 de gener) (document punt 3.1) 
- Balanç del taller “ Creació de Capacitats” dinamitzat per l’Annalies el 24 de 

gener (Paco)  
- Presentació del treball de l’App de les fonts de Terrassa per dos alumnes 

de l’Institut Nicolau Copèrnic divendres 28 de gener. 
- Presentació “Pre-análisis del uso de soluciones basadas en la naturaleza 

(NBS) en Terrassa” Càtedra UNESCO de Sostenibilitat – UPC. Dr. Jordi 
Morató Mariana Laterrade, Dijous 3 de febrer 18h de 2022. 

- Participació de l’OAT a  “Aula virtual interconecta” amb el tema de  
“Hidrotecnologías ancestrales como respuesta a la emergencia climática, 
sanitaria y alimentaria”, 14 de març (Bea) (Document punt 3.2) 

- Calendari d’activitats (Bea) (Document punt 3.3) 

4. Estat de la Memòria 2019-2020 (Eva) (5 min) 
 

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

 
6. Moció sobre la implantació de telemesura en els comptadors d’aigua a Terrassa 

(Joseba)(5 min) (Document punt 6)  
 

- Reunió Ajuntament/Taigua/OAT 18 de gener 
- Preparar la moció per presentar-la en el Ple de l’Ajuntament el 25 de febrer 

7. Propostes de temes Recerca-Acció del Màster de Sostenibilitat UPC (Martí i Paco) 
(5 min) 

8. Informe del grups de treball de Dret Humà a l’Aigua i Justícia Social, Indicadors i 
Control Social i Taula d’educació. (Dolors, Santi i Àngels)(15 min) 

9. Torn obert de paraules  
 

 

 
Es prega la CONFIRMACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA a la reunió  

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

http://www.oat.cat/

