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ACTA REUNIÓ PLENARI SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA 
DE TERRASSA 

 

Sessió:  Ordinària  

Data:   15 de juliol de 2021 

Hora:   18:00 h 

Lloc:   Sala d’Actes TR1, Carrer Colom, 1 

 

Assistents: 

Entitats       Representants 

Presidenta      Beatriz Escribano Rodríguez de Robles 

Vicepresident      Francisco Rodríguez González 

Secretari       Miquel Herreros Sala 

Coordinadora      Eva Nogueras Gálvez 

Tinenta d'Alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat  Lluïsa Melgares Aguirre 

Grup Municipal PSC Terrassa    Alba Soldevilla Novials 

Grup Municipal Junts per Terrassa    Marta Sánchez Raventós 

Aigua és vida      Emili Díaz Membrives 

Taula de l’Aigua de Terrassa     Santi Aragonès Roca 

Dones d’aigua      Sonia Gimenez Guzman (suplent)  

Federació Associació de Veïns de Terrassa (FAVT)  Josep Antoni Sánchez de Haro 

Observatori Ciutadà Municipal    Francisco Zaurin Moran 

GREINTEC      Joan Comallonga Galí 

Càtedra Unesco Sostenibiltat (UPC)    Jordi Morató Farreras 

Grups de recerca – UPC     Joseba Quevedo Casin 

Grups de recerca – UPC     Marti Rosas Casals  

Taigua       Roser Pares 

Taigua       Andrés Garcia (suplent) 

AAVV Segle XX      Juan Cano Ortiz 

Convidats/des 

Directora de l’Ârea d’Urbanisme i Sostenibilitat   Cristina Escudé Blasi 

Directors del Servei de Medi Ambient    Anna Crispi Sucarrats 

Grup de Treball OAT     Gemma Nadal 

       SantiagoTorras 

http://www.oat.cat/


Excusen la seva absència: 

Fundació CECOT Innovació     Abraham Arcos Torres 

Consell d'Entitats d'Acció  Ciutadana    Àngels Tripiana Barniol 

CCOO Vallès Occ - Catalunya Central    Enrique Rodríguez Ruiz 

Grups de recerca – UPC     Beatriz Amante García (suplent) 

Federació Associació de Veïns de Terrassa (FAVT)  José Luis Charles Gracia 

 

No assisteixen: 

Grup Municipal Tot per Terrassa    Susana Martínez Villagrasa 

Grup Municipal ERC Terrassa    Alexandre Josep Aranda Colorado 

Grup Municipal Ciutadans Terrassa    Bernabé Herranz Herranz 

Aliança contra la pobresa energètica    Xavi Pallarés 

Unió Consumidors Catalunya     Salvador Domínguez Rodríguez 

Cambra Comerç, Industria i Serveis    Josep Prats Llopart 

UGT       Montse González Sánchez 

CCOO Vallès Occ - Catalunya Central    Enrique Rodríguez Ruiz 

Sindicat d'Activitats Diverses de CGT    Josep Mª Pi Janeras 

Centres d’Ensanyament (Escola Creixen)   Maite Márquez Sánchez 

Centres d’Ensanyament (Escola Pau Vila)   Laura Castillo 

Xarxa d’escoles (Institut Egara)    Mario Vendrell Rizo 

Taigua       Domenech Bruguera Mora 

Dones d’aigua      Montse Flores Garcia 

  

Desenvolupament de la sessió: 
 
La Sra. Beatriz Escribano com a presidenta de l’OAT dona la benvinguda a totes les persones 
assistents i  informa que la sala compleix tots els requisits de la normativa contra la pandèmia 
de la Covid 19. Seguidament fa un petit resum de totes les novetats de l’OAT en el darrer curs i 
celebra l’estabilitat que està assolint l’observatori.  

 

Aprofita per destacar la presencialitat de la reunió per potenciar el debat i la participació en el 
plenari. 

 

1. Aprovació de l’acta del plenari 26 d’abril de 2021  

 

Queda aprovada per consens l’acta del darrer plenari del dia 26 d’abril de 2021. 

   

2. Informe de Presidència    

 

La Sra. Beatriz Escribano comenta que el més rellevant des del darrer plenari ha estat la 

webinar de Paris on l’OAT va fer una exposició. I en aquesta webinar es van treballar des de 



tres experiències diferents sobre el bé comú de l’aigua i les explica breument. Diu que va ser 

unes sessions molt  interessants, entre d’altres, per la participació de països africans (antigues 

colònies franceses). 

Informa que des del darrer Plenari també s’han realitzat dues reunions de la comissió 

permanent. 

Explica també la convocatòria de municipis i ens locals en defensa de la sobirania local i  

contra la judicialització de la gestió pública de l’aigua. Considera que va ser molt necessari 

davant l’assetjament judicial d’Agbar.  

I sobre la web de l’OAT diu que és una eina que s’ha de treballar constantment, ja que hi  ha 

d’haver un manteniment regular. S’ha demanat una col·laboració per aquest treball de la 

web. 

Explica també que encara no s’ha fet cap memòria de l’OAT. El març es va proposar fer la del 

2020 i encara no s’ha pogut per la càrrega de treball que hi ha. Està previst fer-la després de 

les vacances d’estiu. 

Explica la nova creació del grup de comunicació. És una eina nova per connectar amb la 

ciutadania de Terrassa. I obra la porta a tothom que vulgui entrar en aquest grup.  

També fa menció de la conversa amb el Sr. Lluis Basteiro (Coordinador de l'Associació de 

Municipis i Entitats per l'Aigua Pública l’AMAP) qui li va enunciar un congrés en el mes de 

novembre sobre l’estat de la municipalització de l’aigua i la possibilitat de crear una guia per 

la remunicipalització de la gestió de l’aigua. 

I per acabar explica que hi ha reunions pendents de treball per l’estratègia a seguir amb la 

gestió de l’aigua: planificació dels eixos de la gestió de l’aigua (Ajuntament/administració, 

Taigua i OAT).  aforaments, comptadors, documentació del Consell d’Administració (Dolors 

Mazas), web Taigua - es considera no operativa ni transparent-, xarxa de participació (Ona 

Martínez), Taula de rieres i amb els grup polítics per treballar conjuntament. 

 

El Sr. Francisco Rodríguez comenta sobre la reunions amb el grup de treball de la transició on 

es reflexionava sobre el que havia passat, ja que hi ha problemes a nivell intern que s’han de 

valorar per millorar. 

Explica que es van reunir durant 5 dissabtes i el resultat va ser un document. En síntesis va 

ser que no es veien capaços de detectar aquelles coses que s’havien de millorar. I es va buscar 

un especialista per fer una reflexió des de fora. Aquesta persona va revisar el document i 

textualment diu que es treballa molt però que no som suficientment prou productius. Diu 

que hi ha conceptes confusos i contradictoris. Ja que el treball ha de ser útil i constructiu. El 

setembre es podrà avançar amb aquest document.  Fa una descripció sobre la Sra. Annalies 

Broekman que és la persona a qui se li ha encarregat aquest treball. 

   
3. Intervenció de la Regidora   

 

La Sra. Lluïsa Melgares, abans de tot vol agrair que la sala compleixi les condicions de 
ventilació i distància per poder fer la reunió de forma presencial, ja que aquesta facilita molt 
més el debat. Seguidament vol felicitar aquesta voluntat constant  de creixement que té 



l’OAT, per exemple amb la contractació que ha comentat el Sr. Francisco Rodríguez. 
Manifesta que l’OAT és un exemple arreu i prova d’això és que s’ha participat a diversos medis 
de comunicació com per exemple darrerament a la radio amb el periodista Jordi Basté.  

 

En primer lloc valora  de forma molt positiva la trobada del passat dia 31 de maig de l’AMAP 
ja que es va comptar amb la presència de molts alcaldes/ses i regidors/es i va ser un acta molt 
maco i de protesta. Entén que era necessari ja que hi ha moltes empreses que han entrat a la 
judicialització constant per la gestió de l’aigua. I fa una breu explicació dels antecedents 
judicials en el cas de Terrassa. Considera que tot l’esforç ha valgut molt la pena i aquest es va 
veure recompensat amb la darrera sentència que va ser molt favorable. Tanmateix anuncia 
que l’altra part ha presentat un recurs al TS i també que hi ha altres procediments judicials 
encara pendents. Però Terrassa és encara més ferma amb la municipalització del bé comú 
com és l’aigua i en aquest sentit es manté la il·lusió però també comporta a vegades patiment. 
I diu que Terrassa es va posar a disposició d’altres ajuntaments per ajudar-los en aquest 
procés.  

 

I en segon lloc informa sobre la proposta de resolució sobre la creació  d’un segell que 
reconegui el compromís amb les ODS i ambientals dels locals d’hosteleria i restauració a 
iniciativa del grup polític Ciutadans. Explica que es va poder comentar amb la presidència i la 
vicepresidència de l’OAT. Si bé és cert que es potencia l’osmosis, després del debat pertinent, 
es va arribar a un acord favorable. Destacar que amb aquest acord s’afavoreix el consum 
d’aigua de l’aixeta i es disminueix el consum de plàstic d’un sol ús en la restauració. 

 

En el torn de preguntes i hi ha una aportació que destaca la possibilitat de donar un segell als 
locals de restauració que ofereixi aigua de l’aixeta i seguidament hi ha les intervencions 
següents: 

 

La Sra. Bea Escribano diu que s’ha de potenciar que cap bar pugui negar-se a donar aigua de 
l’aixeta per humanitat. La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que seria interesant apropar-se al 
gremi d’hostelaria.  

 

El Sr. Joseba Quevedo, que està al grup de projectes, explica que al seu grup hi ha preocupació 
amb els vincles i les dinàmiques entre l’Ajuntament, l’OAT i Taigua. Creu que caldria una 
dinàmica més ràpida per fer reunions de treball, ja que pot ser molt enriquidor. I demana un 
esforç per tal que això sigui possible i sigui més fàcil concretar reunions de treball entre totes 
les parts. La Sra. Lluïsa Melgares està d’acord i com exemple explica el treball conjunt amb el 
tema dels comptadors que va ser molt positiu. Tot i això considera que hi ha terreny de millora 
i en pren nota. Vol  destacar la feina de l’OAT i insisteix que el desacord és positiu per créixer 
i que l’interès és comú.  

 

I per finalitzar hi ha una darrera intervenció on demana que l’Ajuntament no utilitzi botelles 
de plàstic d’aigua. En aquest sentit la Sra. Cristina Escudé explica que l’Ajuntament està 
treballant amb una instrucció interna per la prohibició de la utilització de plàstics d’un sol ús. 
També aprofita per explicar que la feina que hi ha és descomunal.  

  

4. Informe dels grups de treballs  

 

En primer lloc, el Sr. Santi Aragonés, com a portaveu del grup d’indicadors i control social, i fa 

un petit resum de la feina del seu grup. Explica que es reuneixen un cop al mes i tenen un pla 

de treball.  



Destacar el seu malestar per no poder reunir-se amb l’Ajuntament de forma regular per poder 

treballar conjuntament i manifesta que si al setembre no està resolt aquest problema ho 

denunciaran públicament. També es queixa del retard de la documentació del Consell i que 

no se’ls informa de quina d’aquesta documentació pot ser pública i la que no. 

I també expressa el seu malestar amb com s’està donant la informació de la tarifa social i amb 

el creuament de dades del padró.  

Seguidament, el Sr. Marti Rosas explica sobre la importància dels indicadors i vol expressar 

que són molt necessaris per saber per on cal tirar a nivell de ciutat i d’empresa. I insisteix 

novament que l’any vinent s’ha de treballar en establir reunions de treball i un calendari amb 

els tres actors, ja que si no s’aconsegueix, es fracassarà. I que definitivament la cocreació ha 

de ser una realitat.  

El Sr. Joseba Quevedo, del grup de projectes, fa una petita explicació del grup que representa 

i del seu informe. Vol destacar que es va fer una xerrada sobre l’aigua circular i que va ser tot 

un èxit. I en aquest sentit manifesta que cada setmana es reuneixen amb quatre persones de 

Taigua. I ho valora de forma molt positiva. 

El Sr. Santi Aragones, manifesta que el grup de DHA no ha pogut assistir a la reunió, i procedeix 

a fer una lectura de l’informe que li ha fet arribar aquest grup de treball. 

El Sr. Emili Diaz, també fa una lectura del informe de la taula d’educació ja que la seva 

representant tampoc  ha pogut assistir a la reunió. 

La Sra. Beatriz Escribano informa, en primer lloc que entra una nova persona al grup de treball 

que ella representa i que el grup fa una reunió cada dos mesos. Destacar que s’ha fet un 

treball sobre les enquestes a diferents municipis. Vol destacar que solament 7 gestores fan 

enquestes sobre el sabor de l’aigua.  

   

5. Informe per part dels representants de l’OAT en el Consell d’Administració   

 

El Sr. Emili Diaz, com a representant del Consell d’Administració, manifesta que la propera 
reunió del consell serà el proper 19 de juliol i que des del darrer plenari no hi ha hagut més 
reunions del consell. I per tant serà molt breu, només vol manifestar que volen proposar un 
canvi en els estatuts d’EPEL perquè que les convocatòries es convoquin amb 10 dies 
d’antelació i no amb els 2 dies que contempla actualment en els estatuts. El motiu és  per 
poder rebre amb suficient antelació la documentació per poder-la analitzar abans de la reunió 
del consell d’administració. 
 
El Sr. Juan Cano vol destacar la importància de les reunions amb els tres (Ajuntament, OAT i 
Taigua) i es presenta con a nou membre del consell d’administració com a representant de 
l’OAT. 

 
6. Nova estratègia de l'OAT per fer públiques i participatives les accions sobre la 
transparència i bones pràctiques que volem implantar en la gestió de Taigua   

 
El Sr. Santi Aragonés manifesta que durant la trajectòria de l’OAT s’han aprés moltes coses i 
que hi ha molts reptes, però que n’hi ha un de concret que és la transparència.  I considera 
que el plenari ha de ser un espai més dinàmic on es votin iniciatives a proposar a l’Ajuntament 
i que aquestes siguin escoltades. I reclama més implicació des de la regidoria. I també 



considera que hi ha deficiències en la comunicació. Volen crear un procés participatiu per 
impulsar amb tots els informes que han treballat des de l’OAT. Al setembre es vol fer una 
campanya amb les entitats veïnals i grups polítics per fer-los partícips d’aquests informes. 
Creu que s’ha de fer un treball de carrer. I dona l’exemple de la implicació de la ciutadania a 
Valladolid. I que tot aquest treball ha d’arribar al plenari.  

 
El Sr. Pepe Sánchez manifesta que des de la FAVT estan oberts a col·laborar amb el que sigui 
per arribar als barris. 

 
    
7. Proposta de la Permanent en el pla de comunicació i en la participació a les xarxes  per part 

de l’OAT   

 

L’Eva Nogueras, com a coordinadora, presenta la proposta del pla de comunicació i invita als 

assistents a fer les aportacions que considerin oportunes. 

El Sr. Juan Cano creu que es poden aprofitar més les xarxes socials de l’Ajuntament. La Sra. 

Eva Nogueras li respon que ja s’aprofiten però tanmateix  es valora la possibilitat de penjar 

els vídeos de l’OAT en el canal de youtube de l’Ajuntament. Actualment s’utilitza l’instragram 

de medi ambient. 

La Sra. Sònia Giménez pregunta sobre la xarxa social de Twiter. La resposta és que es 

considera que  Twiter no  genera el debat que es vol. 

El Sr. Joseba Quevedo manifesta el risc de sobre alimentar les xarxes socials, ja que es pot 

sobredimensionar la realitat. 

I el Sr. Francisco Rodríguez manifesta que la comunicació en xarxes socials no ha de ser per 

iniciar debats i si per comunicar.  I proposa també realitzar llistes de distribució per mail. 

També es proposa la possibilitat dels Podscats i es fa una breu explicació d’aquest aplicació. 

  
8. Torn obert de paraules   

 

El Sr. Joan Comallonga com representant del Gremi d’instal·ladors de Terrassa estudia la 

possibilitat en fer en l’habitatge nou la implantació de l’aigua circular en dutxa i lavabos. 

La Sra. Anna Crispi, com a directora del servei de medi ambient, valora molt positivament la 

reunió d’avui i pren nota de tot els que s’ha dit. 

 

   
  La sessió finalitza a les 20:25 h 
   

 


