
Informe de Presidència Permanent 18 de Novembre 15h15’

Temes prioritaris:

 Tancament de pressupost 
 Pla de treball
 Memòria

Reunions realitzades des l’últim plenari 14 d’octubre

 Reunió amb els grups polítics 19 d’Octubre 17h
 Pla de sequera 9 de novembre
 Gremi d’instal·ladors 9 de novembre
 Reunió FAVT  16 de novembre

Reunions properes

 Reunió Leitat 29 de Novembre horari a determinar conjuntament amb grup de 
Projectes

 Districte 3 Can palet, dijous 2 de desembre a les 18:30

(reunions periòdiques setmanals de l’equip Eva, Paco, Bea i Miqui i reunions de web 
amb el Nacho i Migue )

Activitats realitzades

 Presentació  on  line  de  l’informe  de  l’audiència  pública  i  rendició  de
comptes en el marc “comuns” a l’OAT per part d’estudiants matriculats
en el Màster de Sostenibilitat a la UPC, divendres 22 d’octubre de 18h a
20 hores.

 Seminari sobre la “Xarxa en alta de Terrassa 4.0. Analítica de dades”
Joseba Quevedo dimarts 26 d’octubre. Hora. 18h. Lloc: ESEIAAT-UPC
carrer Colom 2.

Activitats properes

 Taula rodona Perspectives locals del Pla Hidrològic Intergovernamental (Fase 
IX-PHI) 30 de Novembre Jordi Morató

 Congrés AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública) 24 i 25 
de Novembre. Lloc: Vapor Universitari.

 Jornada dret humà a l’aigua. Organitza Grup del Dret Humà a l’aigua i Justícia 
Social. 27 de Novembre.

 Taula rodona Perspectives locals del Pla Hidrològic Intergovernamental (Fase 
IX-PHI) 30 de Novembre Jordi Morató. Lloc: ESEIAAT-UPC.



 Jornada  interna,  Govern  de  l’aigua  de  Terrassa.  Edurne  Bagué.  3  de
desembre.

Varis
  Memòria en curs.

 Calendaris dels grups de treball.

 App  de  les  fonts  de  Terrassa  treball  Aplicació  per  a  mòbil  en  llenguatge
Android. La idea és inicial és oferir a la ciutadania una aplicació que localitza en
un mapa les fonts de la ciutat de Terrassa, identifica les seves característiques
(accessibilitat)  i  les  cataloga  (ornamentals,  potabilitat,  fonts  naturals  i/o
singularitats. La data de finalització és al gener 2022.

Informació

 reunió amb els representants dels partits polítics al plenari de l'OAT

Dijous 4 de novembre de 2021 16:45h. – 
Sala Presidència -  Resum 
Persones  Assistents:  Bea  Escribano  ,  Paco  Rodríguez,  Eva  Nogueras,  Pep  Forn
(ERC),  Alexandre  Josep  Aranda  Colorado  (ERC),  Alba  Soldevilla  (PSC), Marta
Sánchez Raventós (JuntsperTerrassa), Meritxell Lluís (JuntsperTerrassa).  S'excusa:
Marc  Armengol  (PSC)    No  hi  van  assistir: Bernabé  Herranz  Herranz
(Ciutadans), Susana Martínez Villagrasa (TXT).

L'OAT va explicar com està format i com s'estructura i la filosofia que tenen de
tenir una participació oberta a  la ciutadania i transversal, amb un interès comú
per a seguir amb la cultura de l'aigua i fomentar la implicació de tothom. Preo-
cupació per el grup de ciutadans que no ha respirat en cap moment i no assis-
teix ni justifica la seva absència.

Pep Forn presenta els recels que hi ha quan els polítics participen en grups de
treball.

Els diferents grups assistents van comentar que farien difusió del projecte de
l'OAT i que mirarien si hi hauria alguna persona interessada en formar part d'al-
guns dels grups de treball de l'OAT. 

L'Àlex Aranda va comentar que per tal de captar al públic més jove fa falta do-
nar més energia a les  xarxes socials així com impulsar l'equip de comunicació
que s'està creant a l'OAT i demostra interès en forma part del grup.

La Meritxell Lluís va comentar que seria bo disposar d'un petit document o info-
grafia i/o díptic  on s'expliqués breument què és l'OAT, objectiu,  estructura i



grups de treball i que es redirigís al Web posteriorment, ja que dirigir directa-
ment al web pot ser ineficaç per la quantitat d'informació que hi ha. L'OAT va
acceptar la proposta i faran aquest document i els hi passaran, juntament amb
el resum de la reunió.

Els grups van comentar la intenció d'informar a l'OAT alhora de presentar una
Proposta de Resolució o qualsevol iniciativa al Ple relacionada amb l'aigua a
Terrassa, així com fer servir l'OAT com a òrgan consultor en la matèria de l'ai-
gua.

 Jornada Interna  Govern de l’Aigua de Terrassa. 
Edurne Bagué (esborrany)

Dia 3 desembre 2021
Hora 10h a 14h
Lloc .............. (Terrassa)

Introducció

Arrel dels diferents informes de seguiment intern i ateses les necessitats de seguir avançant en
la consolidació de l’OAT com una eina que pot contribuir en la millora de la qualitat del servei
d’aigua de la ciutat de Terrassa s’arriba a la situació actual.
Amb aquesta activitat es dóna continuïtat als Espais d’Aprenentatge amb la voluntat d’instaurar
una sessió anual de revisió i balanç del Govern de l’Aigua de Terrassa.

Aquestes  sessions  de  treball  s’organitzen  sota  el  paraigües  de  l’OAT  però  son  un  espai 
d’autoavaluació interna de totes les parts que conformen el govern de l’aigua a Terrassa

Context

En els  darrers mesos s’ha generat  un espai  de treball  a tres bandes que es proposa com
objectiu poder dur a la pràctica col·laboració participada que ha de fer possible la coproducció
referent a l’aigua, com en tant que un comú necessari per la vida digna.
Actualment està en procés l’elaboració de l’informe corresponent a l’any 2021 que enguany se
centra en el seguiment del procés de treball per la creació i constitució dels canals de treball i
comunicació per a la coproducció de política pública en matèria d’aigua a la ciutat de Terrassa.
Finalment, des del curs passat es treballa per instaurar espais de forma anual que compleixin la
funció  de facilitar  els  processos pels  quals  va passa (i  passarà)  el  projecte  que  suposa la
innovació social en el govern de l’aigua de Terrassa. L’any anterior es van dur a terme tres
sessions  de  tallers.  En  aquell  moment  es  va  treballar  per  perfil  d’actors  per  separat.  Era
convenient i l’objectiu era primera presa de contacte, generar espais de confiança i detectar la
situació actual del projecte de l’OAT i la implementació de nous sistemes de govern del servei
d’aigua per tal de poder traçar algunes línies de treball amb la voluntat d’orientar els plans de
treball a realitzar de forma conjunta.
Un dels resultats és l’existència actual del procés obert en l’espai de trobada a tres bandes que
hi ha en marxa i els grups de treball relacionats.

Objectius

En aquest 2021, l’objectiu central del taller és contribuir i poder aportar eines a aquest procés
iniciat  i  que és clau per  l’avenç  del  govern de l’aigua i  l’OAT com part  d’aquesta proposta
innovadora de govern de serveis.
El taller, com l’any anterior, és d’una banda un espai i eina per contribuir al procés de treball
dels  espais de trobada a tres bandes i  per  l’altra una de les tècniques  d’investigació  de la
metodologia de treball en el marc de l’informe d’enguany. Per tant, és una font de dades per a



l’elaboració dels resultats que serviran per retroalimentar el procés més enllà de les primeres
impressions sorgides durant el taller.
Treballar per avaluar com ens trobem respecte:

 coproducció
 Objectius i pla de treball
 capil·larització

A qui va dirigit

Per tot l’exposat fins aquí, aquest any el format és una sessió de matí dirigida als i les 
participants del procés d’espais de treball a tres bandes (OAT, Taigua i Ajuntament).

Numero persones:
 12 persones
 4 per cadascuna de les parts 
 complir paritat de gènere (50% Dones-Homes)

Estructura

10h Presentació General
10.10h Explicació dinàmica i exercici
12:10 h Descans – pica pica (20 minuts)
12:30 h Exposició de resultats preliminars
13h Debat de grup
13:45 Recull de tancament dinàmica
 


