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Punt 2.1 Informe de Presidència (Bea) 

 Creació del grup de treball de Comunicació 11 de gener reunió les 16h 30’i 
ESEIAAT-UPC, nomenament de la coordinadora i plantejament d’objectius. 
 

 Reunió d’Observatoris telemàtica 14 de gener ( Sònia I Bea) 16h i 25 de 
febrer a manlleu (Sònia i Santi) 
 

 Presentació del treball de l’App de les fonts de Terrassa per dos alumnes de 
l’Institut Nicolau Copèrnic divendres 28 de gener. (Paco i Eva), s’ha de 
complementar el contingut. 

 

   Taller  Edurne 18 de febrer. De 10h a 14h al Servei d’Universitats del Carrer 
Telers 
L’Edurne Bagué responsable del taller de les tres parts, presentarà un 
document amb les conclusions. Va ser un taller en positiu i pro actiu. Es van 
trencar barreres entre les parts que hi van intervenir. Una de les conclusions va 
ser que és necessari una metodologia per treballar. 
 

   Celebració jornada al carrer 3º aniversari al Raval (tríptic, exposicions, 
maleta de l’aigua, joc de l’aigua,,...).  
Agrair a totes les persones que van ajudar en l’organització i  valorar 
positivament, llàstima que la climatologia no va acompanyar. I es conclou que 
és necessari sortir més al carrer per poder explicar i fer els jocs, per exemple 
en les festes de barris, a la setmana del medi ambient, Pic-Nic Jazz o en d’altres 
ocasions. Es manifesta que encara hi ha distància amb la gent jove. 

 

   Carta Emili, compromís de dos anys al consell d’administració, candidatura 
per la renovació. 
 

  Reunió amb el grup polític de Ciutadans 28 de febrer a les 16h a 
l’Ajuntament. Isabel Martínez, Javier González Edurdo Méndez, per part del 
grup polític i Paco, Eva i jo per part de l’OAT. Interessant de posar en comú les 
seves preocupacions sobre la gestió de l’aigua. 
 

 Dimecres 03/03/2022. Comitè Pla de sequera – Reunió prealerta 
 

 Situació normalitat i prealerta: majoritàriament es tracta de mesures no 
quantificables, la qual cosa dificulta la seva gestió.  
Principalment, es parla de si és temps de fer un comunicat a la població per tal 
de fer conèixer que estem en situació de prealerta per sequera. Tot i que al 
principi es considera prematur, finalment es conclou que el fet de tenir aquesta 
reunió del Comitè de Sequera ja és prou perquè la gent estigui informada. Es 
redactarà des de Medi Ambient un comunicat dient que passem a aquesta 
situació de prealerta, sense alarmar, però sí reportant que es compta amb un 
pla per fer front a la situació i que s’està treballant al seu compliment, a més 
de demanar la participació de la ciutadania en començar a tenir més cura en 
el consum d’aigua que fem. 
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 Premsa: quan es tingui una comunicació, tenen complerta disposició a participar 
i fer la difusió corresponent. També es farà a xarxes socials i altres canals de 
comunicació de l’Ajuntament. 

 Mina encara gestiona les fonts pròpies del municipi, per tant, seria convenient la 
seva presència a les reunions, a més de proporcionar dades al voltant del seu 
estat i la seva utilització. 

 S’ha baixat molt el consum d’aigua municipal, i es considera que aquesta 
informació també s’hauria de donar a conèixer. També s’ha de dir que encara 
que una de les primeres mesures és aturar el reg de parcs i jardins, els 
sistemes de reg s’han de posar en marxa cada cert temps per tal de mantenir 
el seu funcionament. 
S’apunta també el fet que Taigua només fa la gestió en alta, per tal motiu la 
seva influència a la gestió del total de recursos hídrics és limitada. 
 

  Reunió ADENC 7 de març 17h ESIAAT-UPC. Esther Querol i Oscar Galeote 
per part del grup ecologista i Paco, Eva i jo per part de l’OAT. 
 
Properes reunions: 

 

   Reunió Joan Gaya el 29 de març a les 16h, seguiment de “Línies 
estratègiques del servei d’abastament d’aigua de Terrassa” i presentar 
suggeriments en l’elaboració del contracte programa.  

 
 

   Tema pendent: Estat de la Memòria 2019-2020. La Sònia Giménez es 
proposa per col·laborar per finalitzar la memòria.  

  
 

Punt 2.2 Informe de Presidència (Paco) 

 

 Reunió 18h 15 de febrer al centre cívic del segle XX FAVT, AAVV segle 
XX i OAT, tema factura comptadors ciutadania. El 8 de març de 10:00 h a 
11:00 h està prevista ja una reunió amb la Tinent Alcalde Lluïsa Melgares en 
relació als comptadors d’aigua. L’OAT hi està convocada. 
 
 

 TALLER INTERN OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA Annelies 
Broekman Grup d’Aigua i Canvi Global del CREAF Amb la col·laboració de 
Josep Ribera Taula del Llobregat. 24 gener del 2022, ESEIAAT- UPC de 
Terrassa 
 
 

 Taller-debat sobre la gestió pública i privada a petició de l’Alejandra 
Calleros amb uns estudiants dels EEUU.  El 4 de març a  les 10h 45 a 
l’ESEIAAT-UPC L’Estudiantat imparteixen un Grau de Sostenibilitat a 
Barcelona i tenen interès sobre els projectes de l’OAT.  
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