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Punt 2. Informe de Presidència 
 
Activitats i reunions realitzades: 

• Dinar Ajuntament/OAT , Lluïsa Melgares, Cristina escudé, Anna Crispi, Paco 
Rodríguez i Bea Escribano. 20 de juliol 
Repàs dels temes de forma distesa 

 
• Conferència-debat en un cicle de conferències de re flexió “Agir pour le 

vivant” en l’àmbit d’Aigua, Governança i Territori,  dimecres 24 d’agost a 
Arles de 17h a 18h 30’. A càrrec de Bea Escribano.  
Arrel de la trobada, Thierry Ruf, director de recerca d’emèrit de l’IRD de 
Montpeller i vicepresident del Consell d’administració del Govern Públic de 
l’Aigua de la metròpoli de Montpeller vol realitzar un intercanvi amb l’OAT i 
Taigua. 
 

• Presentació de resultats del taller que vàrem fer a l febrer sobre “L’OAT 
una pràctica de govern de l’aigua. Anàlisi dels com uns”. A càrrec de 
l’Edurne Bagué, doctora i antropòloga especialista en gestió d’aigua pública. 
Dimarts, 13 de setembre a les 18h. A l’edifici TR10 de L’ESEIAAT-UPC Aula 
120, al carrer de Colom,1.  
Molta assistència, però evidentment les persones que no havien participat en 
el taller no van poder valorar algunes conclusions que l’Edurne va plantejar, 
però va donar peu altres debats interessants al llarg  de la sessió. 
 

• Presentació del treball de camp de la tesi doctoral  sobre l’Observatori 
de l’Aigua de Terrassa.. A càrrec de Dona Geagea, P hD candidate a la 
Vrije Universiteit d’Àmsterdam. 
Dijous, 22  de setembre a les 18h. A l’edifici TR10 de L’ESEIAAT-UPC Aula 
126, al carrer de Colom,1. Aquest treball d’investigació posa en diàleg la 
literatura sobre comuns d’aigua i la de remunicipalització de l’aigua per 
estudiar les condicions en què la remunicipalització pot esdevenir una forma 
de recommunització o recommulització. 
Es va plantejar molts debats entorn les relacions OAT/Ajuntament i Taigua, 
com interioritzar la gestió pública dins del govern, comparativa entre Paris, 
Nàpols, Berlin i Terrassa. L’assistència va ser discreta destacant un gran 
nombre de Dones d’Aigua. 
 

 
 
 

Temes pendents amb l’ajuntament: 
 

• Contracte-programa i seguiment del pla de treball d els eixos 
• Espai 

 
 
 
 


