
  

 

   Observatori de l’aigua de Terrassa 

  www.oat.cat 
 

Ordre del dia de la COMISSIÓ PERMANENT 24 DE SETEMB RE DE 2020 

 
 
Dia:  Dijous 24 de setembre de 2020 

Hora:  10:00 h. 
Lloc:  Aula 120 del TR10 del campus de Terrassa, C/colom nº2, 1ªplanta 
 
Assistents : 
Vicepresidenta:  Sra. Beatriz Escribano Rodríguez de Robles 

Vocals:  Sra. Àngels Tripiana Barniol, Sr. Francesc Zaurin Moran, Sr. Martí 
Rosas Casals. 

Coordinadors  
grups de treball: Sr. Francisco Rodríguez, pel grup de treball Control Social. 
 Sra. Dolors Frigola, pel grup de treball Dret Humà a l’aigua. 
 Sra. Beatriz Amante, pel grup de treball de Petjada Hídrica. 
 
Assisteix el Sr. Emili Diaz, representant de l’entitat Aigua és Vida dins de l’OAT, i com a 
representant de l’OAT dins del Consell d’Administració de TAIGUA, per intervenir prèviament 
a la reunió, per informar del temes tractats a la reunió del Consell d’Administració de TAIGUA, 
de data 23/09/2020.  
 
Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja/ Miquel Herreros Sala 

 
 
Hora: 10:00 

 
Ordre del dia:  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.  

 
2.- Informacions varies:  

2.1.- Coordinació del grup de treball del dret humà  a l’aigua  

2.2.- Reunions 4- 09-2020 i 15-09-2020 del grup de Treball per la Transició (Pacos)         

2.3.-Taula Rodona a Girona (Paco i Bea)  

2.4.-Candidatura a un premi internacional (Bea)  

2.5.- Reunió Anna Crispi 16-09-2020:  

* Plaça de coordinació,  

* Pressupost: La maleta pedagògica i activitats edu catives anul·lades, Audiència 
pública i entrevista amb la Lluïsa Melgares i 3 jor nades co-governança  

* pla de treball i pressupost 2021  

* canvis de responsabilitats dins l’ajuntament  

2.6.- Sessió formativa de funcionament de web 30 de  setembre matí. Actualització de 
llistes dels components dels grups de treball. Corr eus de l’OAT (Bea)  

 
 
3.- Data del Plenari i proposta de l’ordre del dia el 6 d’Octubre (Bea)  

 
4.- Preparar el pla de treball via diferents grups per l’any 2021 i en el marc de 
cogovernança de l’OAT- Ajuntament i Taigua  

 
5.- Eleccions de la representació al Consell d’Admi nistració i a la Presidència, plenari 
desembre  

 
6.- Torn obert de paraules 


