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ACTA REUNIÓ PLENARI SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L’OBSERVAT ORI DE L’AIGUA 
DE TERRASSA 
 

Sessió :  Ordinària  

Data:   Dijous 10 de març de 2022 

Hora :   18:00 h 

Lloc :  Casal de Ca n'Aurell, Plaça del Tint 4 

 

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 

Grup Municipal ERC Terrassa    Alexandre Josep Aranda Colorado 

Grup Municipal Ciutadans Terrassa    Ximena Peña 

Aigua és vida      Emili Díaz Membrives 

Taula de l’Aigua de Terrassa     Santi Aragonès Roca 

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

Consell d'Entitats d'Acció  Ciutadana    Àngels Tripiana Barniol 

Observatori Ciutadà Municipal    Francisco Zaurin Moran 

GREINTEC      Joan Comallonga Galí 

Grups de recerca – UPC     Joseba Quevedo Casin 

Grups de recerca – UPC     Marti Rosas Casals  

Taigua       Roser Pares 

Taigua       Andrés Garcia  

Taigua       Juan Andreo Ciutat 

Dones d’aigua      Montse Flores Garcia 



AAVV Segle XX      Juan Cano Ortiz 

Consell d'Entitats d'Acció  Ciutadana    Dolors Frigola Comas (suplent) 

 

Convidats/des 

Directors del Servei de Medi Ambient    Anna Crispi Sucarrats 

Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat  Marga Rodriguez Asenjo 

Síndica Municipal de Greuges de Terrassa   Isabel Marqués Amat 

       Carmina Gispert 

Excusen la seva absència: 

Fundació CECOT Innovació     Abraham Arcos Torres 

 

 

No assisteixen: 

Grup Municipal Tot per Terrassa    Susana Martínez Villagrasa 

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 

Sindicat d'Activitats Diverses de CGT    Josep Mª Pi Janeras 

Xarxa d’escoles (Institut Egara)    Mario Vendrell Rizo 

Càtedra UNESCO Sostenibiltat (UPC)    Jordi Morató Farreras 

Centres d’Ensanyament (Escola Pau Vila)   Laura Castillo 

Centres d’Ensanyament (Escola Creixen)   Maite Márquez Sánchez 

 

 

(Hi ha 31 membres del Plenari, per tant el quòrum està en la presència a la sessió de 16, la 
seva meitat. En aquest Plenari hi havia 22 persones titulars membres del Plenari, de les quals 
10 eren dones i 12 homes.) 

Desenvolupament de la sessió: 

1. Aprovació de l’acta del plenari del 16 de desembre de 2021  

 

Queda aprovada per consens l’acta del darrer Plenari 

 

2. Informe de Presidència  

La presidenta,  Bea Escribano, explica la creació del nou grup de treball de comunicació i que 

l’Eva Nogueras és la seva coordinadora. 

Explica la reunió d’observatoris que va tenir lloc el passat dia 14 de gener. 

Explica el treball de l’Institut Nicolau Copèrnic de l’app de les fonts de Terrassa. 

Taller d’interacció amb les tres parts (Ajuntament, Taigua i OAT) al servei de les universitats. 



3r aniversari de l’OAT. Es va muntar una carpa al Raval de Montserrat i entre d’altres activitats 

es va fer el joc de l’aigua. 

Reunió amb el grup polític Ciutadans donada la seva absència en els darrers Plenaris.  

Pla de sequera amb representació de l’OAT i s’explica l’estat de pre alerta amb la que ens 

trobem. 

Reunió amb el grup ADENC. Ja que es troben a faltar grups ecologistes. I estan d’acord en 

entrar al plenari de l’OAT. 

Anuncia que han parlat amb el Sr. Joan Gaya per parlar sobre les línees estratègiques pel 

proper 29 de maig. 

El 14 de març es farà una aula virtual amb països de llatinoamèrica coordinada per l’UNESCO. 

I informa que resta pendent la memòria 2020 i 2021. 

Seguidament, el vicepresident Sr. Francisco Rodríguez informa sobre la situació del tema dels 

comptadors. També explica la reunió amb la FAVT del 15 de febrer, on els hi van explicar la 

carta que s’havia enviat des de l’AAVV del segle XX. I la conclusió va ser que es faria difusió 

pública de les accions que s’havien fet i el dia 8 de març es va fer una reunió conjunta amb la 

regidora per abordar l’assumpte. I es va decidir convocar una reunió amb Gestaigua i després 

fer un comunicat conjunt per saber les pautes que s’han de seguir. 

També parla sobre el taller intern de l’OAT del 24 de gener. Agraeix l’experiència i que 

l’informe sobre les conclusions ha estat aportat com a documentació adjunta en aquest 

plenari. I la idea és fer un anàlisis intern i agafar mesures per corregir. Hi haurà una reunió 

telemàtica per valorar l’informe i el dia 24 de gener l’Anais farà la presentació d’aquest 

informe on ho valorarà a nivell col·lectiu. 

El divendres passat va haver una trobada amb unes estudiants dels EEUU per conèixer l’OAT. 

Va ser molt gratificant i van quedar sorpresos per tot el procés de municipalització. 

3. Moció: “Impuls de projectes estratègics de l’aigua a Terrassa - La transició digital de 

l’aigua a Terrassa” al Ple del 25 de febrer. Grup de treball de Projectes i Medi 

Ambient  

El Sr. Joseba Quevedo explica la moció que es va aportar en el darrer Ple de l’Ajuntament i que 

tots els partits polítics van aprovar tot el que es va proposar.  I seguidament l’exposa amb el 

suport d’un power point els beneficis de la implantació de tele comptadors d’aigua de 

Terrassa.  

El Sr. Pepe Sánchez pregunta sobre què s’ha de fer per tal que funcionin els tele  comptadors  i 

el Sr. Quevedo informa que el més important són els sensors per tenir tota la informació del 

consum. 

I el Sr. Santi Aragonés explica que hi ha Ajuntaments com Reus, Vilanova, Mataró que ja ho 

està implementant. I considera que hi ha d’haver un pla director per la implementació dels tele 

comptadors. 

4. Intervenció de la  Tinenta d'Alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat  

La Sra. Lluïsa Melgares en primer lloc vol donar les gràcies per la mediació que va fer l’OAT 

amb els veïns i que de moment s’ha arribat a un pacte sobre els comptadors mentre no arribin 



els tele operadors. I vol felicitar la intervenció del Sr. Joseba Quevedo i a més va ser important 

per donar visibilitat. I destaca la importància de la reunió amb Mina per saber com s’explica a 

la ciutadania el tema dels comptadors. 

També vol recordar que estem amb pre alerta de sequera.  

I el Sr. Emili Diaz vol expressar el neguit sobre la materialització del que ha explicat el Sr. 

Joseba Quevedo. I creu que Taigua hauria de tenir una resposta clara i immediata. 

I el Sr. Pepe Sánchez creu que és important la imatge en la nova factura i no tant per l’import. I 

creu que s’ha d’informar de forma clara i amb una solució amb un termini clar. 

I la síndica, la Sr. Isabel Marqués expressa que molts ciutadans li pregunten sobre les cartes de 

Taigua. I manifesta que vol tenir una resposta clara per poder respondre a la ciutadania. I es 

considera important que s’ha d’informar a la Síndica.  

5. Document Marc del “Sistema d’Indicadors per a una Gestió Transparent de l’Aigua a 

Terrassa”.  

El Sr. Martí Rosas exposa amb un power point el treball  del grup d’indicadors i control social, 

és un document de treball. I explica el punt del procediment i el calendari on s’explica que és el 

que es farà a partir d’ara. I l’ideal seria que tots els municipis que han municipalitzat l’aigua 

haurien de compartir aquesta feina. I explica els àmbits. 

El Sr. Joseba Quevedo vol comentar que és fantàstic arribar a un consens amb els indicadors. 

Però caldrà fer una auditoria interna ja que hi haurà indicadors d’obligat compliment. 

El Sr. Francisco Rodríguez creu que una vegada definit el document marc, creu que és 

important fer el treball comú per gestionar aquests indicadors. 

I la directora del servei de medi ambient, l’Anna Crispi vol afegir que és necessari posar 

objectius anuals un cop tinguem els indicadors definits. 

S’aprova per consens el document. 

I el Sr. Martí Rosas també aprofita per explicar que tot l’àmbit de tarifes també s’està 

treballant en el màster de sostenibilitat per part d’uns estudiants. 

6.  Informe del Consell d’Administració del dia 21 de desembre de 2021 i del 7 de març 

de 2022. 

En primer lloc s’informa que el Consell del 7 de març s’ha desplaçat al 31 de març. I 

seguidament el Sr. Emili Diaz explica que l’informe del Consell s’envia sempre a l’OAT per si 

algú vol mirar-lo amb més profunditat. I només aprofita per destacar dos temes: Petició 

reiterada que la documentació del Consell s’inclogui a l’orde del dia del proper Consell per 

modificar els estatuts que la documentació s’entregui amb 10 dies d’antelació per poder 

estudiar-los i entendre. I en segon lloc, també han demanat que l’orde del dia inclogui més 

informació en el tema dels comptadors. I el Sr. Juan Cano vol afegir que en el punt 4.3 es va fer 

una votació on va haver-hi falta de temps per poder estudiar la documentació i per tant ell va 

votar-hi en contra. 

7. Estat de la “Instrucció de comptadors” i “Proposta d'Estudi sobre el dret humà a 

l’aigua a Terrassa (ESF)”. Grup de treball del Dret Humà l’Aigua i Justícia Social. 



La Sra. Dolors Frigola creu que és important la valoració del treball que s’ha fet en la instrucció 

dels comptadors. I des del grup de treball es vol valorar sobretot el treball conjunt. Aquest 

informe està presentat a l’OAT i el resumeix i l’explica davant del Plenari. 

I també explica l’estudi sobre el dret humà a la ciutat. I es va plantejar una proposta a 

enginyeria sense fronteres. Ha estat aprovat a la comissió permanent i al Plenari, i per tant 

s’ha presentat a l’Ajuntament i s’ha demanat col·laboració. I actualment està en procés. 

El Sr. Santi Aragonés  vol insistir que  és necessari que es revisi que les propostes siguin 

respostes dins d’un termini establert. 

L’Anna Crispi diu que els terminis de resposta estan previstos a la Llei de Procediment 

Administratiu i mostra tota la col·laboració en l’estudi presentat i pel seguiment de la 

instrucció de comptadors. 

El Pepe Sánchez pregunta quants comptadors hi ha. La Sra. Marga Rodríguez respon que s’han 

instal·lat uns 100 aprox. i en fa un desglòs. 

I el Sr. Juan Cano pregunta sobre si hi ha control sobre l’aigua punxada. I explica el problema 

que tenen els instal·ladors. 

8. 1r concurs de microrelats de l’aigua a Terrassa de l’OAT. Taula d’educació 

La Sra. Àngels Tripiana informa que s’ha convocat el primer concurs i n’explica les bases i els 

terminis. I la voluntat del concurs és que la temàtica de l’aigua i l’OAT entri a les escoles. I la 

idea és que durant la setmana del medi ambient es donin els premis i premiar-ne la 

participació. 

També vol informar que s’ha fet un duplicat de la maleta pedagògica de l’aigua i estarà un mes 

a cada una de les 6 biblioteques de Terrassa. 

9.  Estat del web de Taigua. Grup de Treball d’Indicadors i Control Social  

El Sr. Santi Aragonés informa que han fet tres treballs: indicadors, pàgina web i sistema tarifari. 

I en fa un breu resum. Informa que hi ha una congelació tarifaria i que preveu que s’allargarà. 

Tanmateix s’haurà de fer pedagogia de les inversions que s’haurien de fer i la repercussió que 

haurà tenir el sistema tarifari. 

De la web manifesta que va costar trobar interlocutors de Taigua. No es publica la memòria ni 

tampoc les actes del Consell. I vol que sigui una web més oberta i que la informació sigui més 

proactiva. I les reunions que es fan no són productives ja que no responen a les seves 

propostes abans de la reunió i volen canviar metodologia de treball per ser més eficients. 

La Marga Rodriguez respon que en breu se li respondran les propostes. 

I l’Anna Crispi respon que han fet la consulta sobre la publicació de les actes del Consel i que es 

poden publicar els acords més que les actes. 

10.  Informe del grup de Treball de Qualitat i Sabor de l’Aigua  

La Sra. Bea Escribano informa del treball que s’està fent l’històric d’analítiques des del 2012 i 

un treball per l’aprofitament de les aigües grises i també, juntament amb un estudiant, de 

l’aprofitament dels aqüífers i un altre de l’impacte de l’aigua dura.  



11.  Cine Fòrum de la projecció de la pel·lícula "La mujer y el agua" de NocemCollado dia 

de l’aigua 22 de març, al cine Catalunya. Dones d’Aigua (Montse i Sònia)(2’) 

La Sra. Montse Flores explica la projecció serà a les 18:00 h i després es farà col·loqui amb la 

directora. I fa una petita explicació sobre el documental i invita a tots els presents per tal que 

hi assisteixin. 

12. Temes sobrevinguts 

L’Emili Diaz vol insistir que s’ha de fer el seu relleu com a representant del Consell. 

I el Sr. Martí Rosas explica el control del temps i les seves repercussions amb la durada de les 

intervencions. 

 

La sessió finalitza a les 20:10 h 


