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Punt 2.a Informe des del darrer plenari del 14 d’octubre 

 
 
Reunions realitzades   
 

 Reunió amb els grups polítics 19 d’Octubre 17h. Lloc: Sala de Presidència 
de l’Ajuntament 
 
◦ 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). 
 

◦ 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'aigua. S’acorda per part de  l’OAT elaborà un díptic divulgatiu 
per donar coneixement del projecte entre els membres dels diferents partits 
i buscar possibles col·laboracions. 
 

 Pla de sequera 9 de novembre telemàtica 
 
◦ Persones assistents: Pau Millo, Marga Rodríguez, Alejandra Calleros i Bea 

Escribano. 
◦ S’analitza el document i es concreta que l’Alejandra estudiarà els llindars 

dels diferents indicadors.  
 

 Gremi d’Instal·ladors de Terrassa i Comarca 9 de novembre 18h. Lloc 
ESEIAAT-UPC 
 
◦ Persones assistents: Ignasi López i Joan Comallonga per part del gremi, 

Paco Rodríguez i Bea Escribano per part de l’OAT. 
◦ El gremi presenta una proposta de reutilització d’aigües grises en la 

construcció de nous edificis/habitatges demanada per el grup Qualitat i 
Sabor de l’Aigua . 
 

 Reunions amb l’Institut Nicolau Copèrnic 18 i 25 d’octubre. Telemàtica 
 
◦ Persones assistents: Beatriz Escribano i Eva Nogueras (OAT) - Xavier 

Carné Plandolit  - Roger Puig Font - Francesca Tomàs 
◦ L’objectiu és crear una App de les fonts de Terrassa, és un  treball 

d’aplicació per a mòbil en llenguatge Android. La idea 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. Al arribar a la font 
es genera una enquesta sobre el sabor, la transparència i l’olor de l’aigua 
de la font. La data de finalització és al gener 2022. 

http://www.oat.cat/
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 Reunió CITEM-UPC 29 de novembre 9h30’. Lloc ESEIAAT-UPC. 
 
◦ Persones assistents: Joan Pérez i David Sánchez per CITEM, Paco 

Rodríguez, Eva Nogueras i Bea Escribano per l’OAT 
◦ Es va treballar amb la idea d'explorar la possibilitat de tenir un espai al 

Museu de la Ciència, concretament, centrat en la tecnologia de la Realitat 
Virtual. En aquest espai es podria mostrar, a estudiants d’ESO i Batxillerat, 
un treball VR per a descobrir  els efectes de una imaginària sequera a 
Terrassa. Aquestes Imatges, d’una Terrassa desèrtica, vàrem concretar 
que haurien de representar un  espai que tingui una clara identificació de 
la ciutat. Com exemples, varen sorgir el Parc Vallvparadís o l’Anella Verda 
amb el fons de Sant Llorenç de Munt. 
 

 Reunió Leitat 29 de Novembre 12h. Lloc: ESEIAAT-UPC 
 
◦ Persones assistents: Júlia García i Sonia Sánchis, Joseba Quevedo i Jordi 

Morató per el grup de Projectes i medi Ambient (OAT) i Eva Nogueras i 
Bea Escribano (OAT). 

◦ Compromís d’elaborar projectes conjunts amb complicitat de l’ajuntament 
en temes de renaturalització de la ciutat, reutilització de l’aigua, campanya 
divulgativa,.....per la propera convocatòria de setembre. 
 

 Reunió Pla de treball amb assignació econòmica, 
Ajuntament/Administració dia 14 de desembre a les 11h. Lloc: 
Ajuntament Carrer Pantà 
 
◦ Persones assistents: Anna Crispi i Marga Rodríguez per part de 

Ajuntament/Administració i Paco Rodríguez, Eva Nogueras i bea Escribano 
per l’OAT. 
 

 Reunió Next Generation, Ajuntament/Administració dia 14 de desembre 
a les 11h. Lloc: Ajuntament Carrer Pantà. 
 
◦ Persones assistents: Anna Crispi i Marga Rodríguez per part de 

Ajuntament/Administració i Paco Rodríguez, Joseba Quevedo 
(coordinador del grup de treball Projectes i Medi Ambient), Eva Nogueras i 
Bea Escribano per l’OAT. 
 

 Reunió FAVT 15 de desembre a les 18h30’. Lloc: Casal Civic de Can Aurell 
 
◦ Persones assistents Josep Antoni Sanchez de Haro (President), Esther 

Nosas (Vicepresidenta) i Ruth Hibernon (Vocal de Relacions) per part de 
la FAVT i Eva Nogueras i Bea Escribano per l’OAT. 

 

 Reunions setmanals dilluns de l’equip: Eva, Paco, Bea i Miqui.  

 Reunions periòdiques de manteniment de la pàgina web de l’OAT amb el 
Nacho i el Migue.  

http://www.oat.cat/
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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. Telmática 

 

 Congrés AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública) 24 i 25 
de Novembre. Lloc: Vapor Universitari. 
 
◦ Presentació de l’OAT el 25 de Novembre a les 15h30’ per Bea Escribano 
 

 Jornada Taller “El dret humà a l’aigua a debat”. “Instrucció per a la 
garantia del dret a l’aigua en situacions de risc d’exclusió residencial”. 
Organitza Grup del Dret Humà a l’aigua i Justícia Social. 27 de Novembre. De 
9h 30’ A 13h30’ Lloc Casal Civic Segle XX. 
◦ Persones assistents : Caritas Terrassa, PAH, Justícia Energètica, FAVT, i 

d’altres entitats foranies com Caritas Salt, Caritas Girona i APE Catalunya, 
a més de la intervenció de la Síndica, i de la presidenta de l’OAT i 
components del grup DHA i JS. 

 

 Taula rodona Perspectives locals del Pla Hidrològic Intergovernamental 
(Fase IX-PHI) 30 de Novembre. Lloc:  sala d’actes TR1 ESEIAAT-UPC. 
◦ A càrrec José Luis Martin Bordes. Consultor internacional expert en temes 

d’aigua.  Compartint taula amb en Jordi Morató i Bea Escribano 
 

 Entrevista radiofònica. Radio Star Terrassa. 1 de desembre 20h 30’. 
◦  Presentació de l’OAT per Bea Escribano 
 

 Presentació conjunta dels projectes de la Taula de Rieres i l’OAT. 
Districte 3 Can palet, 2 de desembre a les 18:30 Lloc: Casal Civic Alcalde 
Morera. 
◦ Persones que presenten: Regidora de Rieres, Regidora del Districte 3, 

Paco Rodríguez i Bea Escribano per OAT i Eva Nogueras Coordinadora 
de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa i de la Taula de Rieres. 
 

 Visita al Panel de Tastadors d’Aigua, organitza Taigua. 15 de desembre matí, 
Lloc. Barcelona.  
◦ Persones assistents per part de l’OAT: Sònia Giménez del grup de treball 

de Comunicació, Alejandra Calleros i Bea Escribano del grup de treball 
Qualitat i Sabor de l’aigua. 
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Varis pendents 
 

  Memòria en curs 2019-2020. 
 

 Calendaris dels grups de treball. 
 

 Jornada interna, Govern de l’aigua de Terrassa a tres bandes a càrrec  
d’Edurne Bagué. aplaçada per el dia 18 de febrer de 10h a 14h. 4 persones de 
Taigua, 4 persones de l’ajuntament/administració i 4 OAT. Vapor Gran.  
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