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Punt 3: 
Informe de la Presidència en funcions –Vicepresidència

1. Reunions Ajuntament.
 1ªpart: 1 de febrer. Assisteixen:  Anna Crispi i Marga González per
part de l’ajuntament, Eva, Paco i Bea per part de l’OAT 
Hora: 11h 30’ a 13h.
2ª Part: dia 5 de març. Assisteixen:  Anna Crispi i Marga González 
per part de l’ajuntament, Paco i Bea per part de l’OAT
Hora: 12h a 14h
Lloc: Carrer Pantà Ajuntament, Servei de Medi ambient. Àrea 
d’Urbanisme i sostenibilitat:   
1. Pla de treball a validar i cronograma a compar r
2. Pendent resposta AEOPAS
3. Ac vitats educa ves (igual ja s’ha concretat en la reunió 

anterior amb en Jordi Torredemer, l’Emili i l’Àngels)
4. Crear un espai de diàleg entre les tres parts Ajuntament, 

Taigua i OAT amb presència de la Regidora per co-produir 
conjuntament (temes: web Taigua, pla de treball compar t, 
tarifes, analí ques, plans estratègics, complementar la factura 
de l’aigua amb altra informació,...) o de forma bilateral si és el 
cas.

5. Espai sic per l’OAT
6. Par cipació Premis de l’aigua de l’Associació d’Amics de l’aigua
7. Conveni de pràc ques amb la UB del màster de Ciències de la 

Terra de la Universitat de Barcelona, Mercè Agramunt i forma 
part del grup de treball QSA

8. Col·laboració amb el Màster de Sostenibilitat UPC (Mar  Rosas)
9. Par cipació en el congrés de “Water and sustainnibility” UPC, 

coordinat per Bea Amante 25-26 de març, par cipen Edurne 
Bagué i Joseba Quevedo/Taigua

10. Dia de l’Aigua vídeo i dia 23 presentació del TRT la QSA de 
Terrassa
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2. Reunió ac vitats docents: 1 de febrer. 
Assisteixen: Jordi Torredemer (Taigua), Begoña Linuesa 
(ajuntament) Àngels, Emili, Eva i Bea (OAT). 
Hora: 10h30’ a 11 h30’
Lloc: Carrer Pantà Ajuntament, Servei de Medi ambient. Àrea 
d’Urbanisme i sostenibilitat
1. Crear un espai comú d’ac vitats educa ves. Convocatòria per 

el mes de maig/juny i posada en comú de les ac vitats. La Bego
coordinarà aquest espai i centralitzarà les sol·licituds  de les 
ac vitats.

3. Reunió comitè d’empresa Taigua: 11 de febrer
Assisteixen: Roser Parés i Andrés del Comitè d’Empresa, Adrià 
Oliva representant al Consell d’Administració de Taigua (CAT), 
Emili i Bea (OAT) Joan Cano no pot assis r per indisposició
Hora: 9h30’
Lloc: Aula 2.14 TR10 ESEIAAT_UPC carrer Colom nº2
1. Intercanvi d’impressions i preparar la reunió del CAT

4. Visita estació meteorològica de l’ESEIAAT: 19 de febrer
Assisteixen: Josep Maria Gibert (responsable de l’estació), Eva i 
Bea
1. Gibert ens explica el funcionament de l’estació i quedem per 

que fer una xerrada sobre la pluviometria de Terrassa a l’OAT.
2. Ens ha facilitat un document amb les dades diàries de pluja i 

temperatura des de l’any 1965 recollides per ell personalment

5. Reunió Grup de Treball per a la Transició: 20 de febrer
Assisteixen: Paco Z, Paco R, Dolors, Àngels , Emili, Sònia i Bea 
Hora: 9h fins 14h
Lloc: casa privada
1. Elaboració de proposta de model funcionament del futur de 

l’OAT

6. Taller estatal sobre observatorios del agua: el 6 de marzo de 
2021, en jornada de mañana
Conexión: Pedro Plablo Serrano
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Grupo dinamización: Miriam  Planas, Susana Gil y Carmen Lozano. 
Par cipantes: Enrique Ortega, Isabel Palomera, Francesc La Roca, 
Bea Escribano, Sergi Solà, Edurne Bagué, Sonia Jiménez, Muntsa 
Osona, Paco Rodríguez, Quim Pérez, Isabel Palomeras, Juan 
Mar nez, Gonzalo Marín, Paco Sanz.

En representació de Osona, Comunitat de Madrid, Girona, Àrea 
metropolitana de Barcelona, València i Terrassa
1. Posada en comú de les inicia ves de la creació d’observatoris 

en les diferents àrees territorials (Osona, Comunitat de Madrid,
Girona, Àrea metropolitana de Barcelona, València) i les 
aportacions de l’OAT com experiència de dos anys. Debat sobre
la possibilitat de creació de xarxes mul nivells.

7. Reunió  FAVT: 9 de març
Hora: 9h30’
Assisteixen: José Luis Charles, Emili i Bea
Lloc: Cafeteria de campus
1. Charles demana aclariments sobre el posicionament de l’OAT i 

la Taula de l’Aigua sobre la representació de la FAVT en l’OAT i 
la representació de l’OAT en el CAT.

8. Entrevista xarxa net: 17 de març
Hora: 8h 30’
Assisteixen: Sònia Pau Cortada (periodista), Àngels, Emili, Eva i Bea
Virtual
1. La Sònia està interessada en saber com funciona i què es fa a la

Taula educació en par cular i a l’OAT en general.

9. Presentació de resultats de les accions forma ves dels Espais 
d’Aprenentatge de l’OAT: 18 de març
Per: Edurne Bagué i coordinat per l’Eva Nogueras
Hora: 18h
Assisteixen: 23 persones
Virtual
1. Bona presentació de l’Edurne i ben coordinat amb preguntes 

per l’Eva. Poc debat.
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10. Reunió Joan Cano: 19 de març
Assisteix : Bea
Hora: 10h
Lloc: Cafeteria de campus
1. Intercanvi d’impressions sobre l’OAT i la seva representació en 

el CAT (Consell d’Administració de Taigua)

11. Reunió Beta Marqués (Sindica de Terrassa): 29 de març
Assis rà: Bea
Hora: 13h
Lloc: La fàbrica
1. Donació  a l’OAT d’uns escrits del seu avi sobre l’arribada de 

l’aigua potable a Terrassa.

12. Portar el pla de sequeres simplificat als grups de treball.
1. La Marga i en Pau, del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament

de Terrassa, estan estudiant l’escenari de sequera, està en fase
de treball.

2. Incorporació de l’OAT al Comitè Municipal de Sequera.


