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Comunicació Edurne Bagué 
 
Presentació Premi Transformative Cities  
 
 Us escric per donar-vos la bona notícia que l'OAT està entre els projectes finalistes 
de la iniciativa Transformative Cities. 
 
Vam presentar la sol·licitud des de l'OAT just abans de l'estiu, però coincidia amb 
totes les setmanes de trasbals i potser no va acabar de quedar clar que l'OAT s'hi 
presentava. 
 
Per què presentar la candidatura? des del TNI ens van animar a participar i valorant 
la debilitat del projecte es va creure convenient participar de forma estratègica ja que 
justament aquests awards el feedback que tenen és la projecció de la proposta. 
S'entenia que això podia ser bo per l'OAT per consolidar la seva projecció més enllà 
de Terrassa i que això pogués tenir un efecte positiu dins de la ciutat. El reforç i 
legitimació d'estar entre els finalistes podia servir tant de cara a la ciutadania com 
part de la visibilització d'aquest espai que ha de ser obert a tothom com de cara a 
l'ajuntament. La transcendència mediàtica per tenir més força de cara a la 
importància de la seva naturalesa innovadora i per tant la facilitat en treball 
col·laboratiu o recursos com l'espai i la coordinació. 
 
En resum, s'està preparant un article que explica el cas per al qual es faran algunes 
entrevistes i vindran a fer unes fotografies (possiblement dimarts durant la reunió). 
 
Bé, quan em van avisar va ser un munt d'alegria que ens haguessin seleccionat entre 
les finalistes!!!!! 
 
Divendres que ja estàvem a setembre us volia donar la notícia però ja no va donar 
temps, així que us he escrit aquest correu. 
 
A partir d'aquí, en un parell de setmanes serà convenient pensar en com donar-li bon 
bombo i trajectòria a l'article per tal que tingui força impacte i visibilitat en un moment 
com l'actual, tenint en compte que la selecció final (si no ens diuen el contrari) serà 
per mitjà de vots via internet a les diferents propostes.  
 
IMPORTANT: No es pot fer públic fins que no ens ho diguin. I això potser s'ha de 
transmetre la permanent i no sé si també al plenari.  
 

 


