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Informe de la Presidència  

 

 Webinar Paris 

El seminari-web de l’associació francesa 27ème Region amb el Treball 

anomenat “Estratègies pera gestionar i protegir un recurs comú: 

l’Exemple de l ‘aigua” 

Dia: 4 de maig  

Aquesta entitat, amb seu a París, va explorar en aquest  webinar les 

diferents maneres de gestionar l’aigua i els entorns acuàtics, 

inspirant-se amb les investigacions de l’urbanista Antoine Brochet, la 

remunicipalització de la gestió de l’aigua impulsada pels habitants de 

Terrassa i la realitat de l’OAT, o els treballs d’exploració de Parlament 

del Loire realitzats pel POLAU-Pole arts & urbanisme. 

 

Contacte molt interessant i oberts a noves iniciatives compartides. 

Molts actors diferents presència del molts països francòfons d’Àfrica 

per el PNUD. Desig de que la gestió pública de l’aigua sigui una 

governança més compartida amb una nova manera de governar. De 

l’ordre de 40 assitents. 

 

 Xerrada, Aigua Circular  

Aigua Circular. La Gestió de l’Aigua a Escala Local-Regional 

en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC 

Lloc:  la sala d’Actes de l’ESEIAAT TR1 

Dia: Dijous, 6 de maig a les 16 h a, es va retransmetrà per Streaming 

al nostre canal de Youtube.  

o Gestió circular de l’aigua urbano-rural a Dinamarca. Carlos 

Arias. Investigador Sènior. Universitat de Aarhus. 

o Circularització d’operadors públics d’aigua a Catalunya. Jordi 

Morató. Director Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. 

o Aprofitament d’aigües grises i pluvials a Catalunya. Silvia 

González. Coordinadora Comissió Aigües grises i pluvials AQUA 

ESPAÑA.   

o Els reptes de la transició de l’aigua a la indústria. Sergi Martí. 

President AQUA ESPAÑA. 



 Uns 30 assistents, entre ells països de Llatinoamèrica. 

 Taula educació reduïda 

Lloc: Aula 126 TR10 

Dia: Dijous 6 de maig 

Assistents : Àngels Tripiana, Emili Diaz, Paco Rodríguez i Bea 

Escribano 

OBJECTIU DE LA REUNIÓ:  

Revisar el pressupost i fer una previsió de despeses fins a desembre. 

Valorar si cal modificar alguna de les partides ja que la pandèmia fa 

que algunes despeses no es puguin realitzar. 

TEMES TRACTATS I ACORDS:  

- En quan a les activitats a realitzar a les escoles, dones d’aigua 

parlarà amb la cooperativa Eina, per veure si abans de juny es pot 

fer una prova pilot en una o dues escoles que han sol·licitat el conte 

“la princesa de l’aigua”.  

- Hi ha la proposta de construir aquest conte, amb dibuixos animats. 

Caldrà preveure els drets d’autor. També es podria gravar 

l’explicació del conte en català. Cal donar-li voltes.  

La Bea ho treballarà amb l’Eva. 

- El 19 de maig, es farà una reunió a  Synúsia i ja disposarem de la 

maleta. Es farà l’encàrrec a Synúsia d’un nou pressupost per a llibres 

per infants i mestres. 

També es demanarà pressupost per un duplicat de joc de l’aigua. 

Es demanaran també les plantilles dels jocs construïts a l’empresa 

de Madrid, per veure la possibilitat de fer-ne duplicats a Terrassa. 

- Al maig hem de fer la reunió a tres bandes (administració ,TAIGUA, 

Taula i d’educació) per parlar de la setmana de medi ambient i de 

l’oferta d’activitats de cara el curs que ve. 

- Al mes de juliol,  es vol fer una matinal amb mestres per fer una 

posada en comú dels treballs que han fet sobre l’aigua, i també per 

treballar conjuntament amb informàtics la possibilitat d’elaborar un 

joc per penjar a la web de l’OAT per treballar els principis de l’aigua. 

Cal parlar amb la Begoña Linuesa de medi- ambient , per veure com 

podem convocar a les escoles i també per saber si es farà la trobada 

de professorat on s’exposen els treballs d’aprenentatge i servei.  

L’Eva coordinarà la reunió. 



- Cap el mes de novembre dones d’aigua, dinamitzaran una altra 

pel·lícula. 

 

 Setmana del medi ambient 

L’Impacte del Canvi Climàtic en la disponibilitat d’Aigua a Catalunya 

Lloc: a determinar 

 Dia: 9 de juny a les 17h30’ 

 Benvinguda als assistents i presentació de l’acte a càrrec de 

Beatriz Escribano  (OAT) (15 minuts) 

1ª xerrada. Olga Alcaraz i Sendra. Grup sobre el Governament del 

Canvi Climàtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. I com ho 

tenim això? L’emergència climàtica i la implementació de l’Acord de 

París. (30 min + 15 min preguntes) 

2ª xerrada. Marc Prohom i Duran. Cap de l’Àrea de Climatologia. 

Servei Meteorològic de Catalunya. ¿Com funcionen i què ens diuen els 

models climàtics per a Catalunya? (30 min + 15 min preguntes) 

3ª xerrada. Joan Albert López-Bustins. Grup de Climatologia de la 

Universitat de Barcelona. Les previsions d’afectació del canvi climàtic 

en els patrons de precipitació i a les conques hidrogràfiques de 

Catalunya. (30 min + 15 min preguntes) 

4ª xerrada. Andreu Manzano Rojas. Tècnic de l’àrea d’abastament 

d’aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua. La incorporació dels impactes 

del canvi climàtic a les anàlisis sobre la gestió, la garantia i la 

disponibilitat d’aigua, i les mesures associades que es preveuen. (30 

min + 15 min preguntes) 

 Reunió Grup de Treball de Transició (Paco) 

Lloc: casa de Paco Rodríguez 

Dia: 8 de maig de 2021 

S’està elaborant un document de reflexions i conclusions de com ha de 

ser la co-prodrucció i co-govenança de l’OAT conjuntament amb 

Administració/Ajuntament i Taigua. 

Paco està en contacte amb una dinamitzadora per realitzar un taller i 

treure les conclusions del treball del Grup de Treball de Transició. 

Segurament serà cap el setembre/octubre. 



  Memòria 

S’ha d’elaborar la memòria 2019-2020, amb un drive a on l’Eva 

assignarà  a les persones responsables la revisió del text. 

 

 

 

 

 

 


