
3.- Informació d’activitats i reunions: 

S’actualitzarà aquest apartat un dia abans de la celebració  del plenari  
 

Entre les iniciatives finalistes del Premi Ciutats Transformadores d’enguany dins la categoria 
d’aigua està l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT). Article de Gerardo Santos una mica 
desenfocat.(Paco Rodríguez i Bea Escribano). El premi va ser atorgat a la proposta xilena: 
“Agua Para Todos lucha contra la privatización del agua y el impacto del cambio climático 
Petorca, Chile”, el 2 de desembre de 2020. 
 
Reunió preparatòria, OAT-Ajuntament sobre el tema “Aportacions al comunicat de Taigua 
sobre els increments en la factura de l’aigua del 3r trimestre del 2020”, el dia 2 de desembre 
a les 14h en forma remot, per part de l’Ajuntament assisteixen Anna Crispi i Marga 
Rodríguez i per part de l’OAT, representació del grup de treball Dret Humà l’Aigua i Justícia 
social i del grup de Control Social,  i Bea Escribano. 
 
Assistència a la Taula Rodona: “La nova gestió de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià”, Aportacions 
de de la ciutadania. Vam assistir, Pau Masramon  i Edurne Bagué   (Aigua és vida), Carol Col 
(Naturalistes de Girona),  i Paco Rodríguez i Bea Escribano (OAT). 

 

Taller: “Perspectiva Ecofeminista i Interseccional en la co-governaça de l’aigua, Valors, 
reptes i propostes”, organitzat per Hidra i Aigua és vida, vam assistir en Paco Rodríguez 
com taula de l’aigua, Sònia Gimènez i Dolors Frigola com a Dones d’Aigua i Bea Escribano 
com OAT el 22-10-2020 a les 18h al ATENEU Candela. 

 

Espai d’aprenentatge OAT “Innovant en el govern del servei urbà d'aigua. Aprofundint 
en l'experiència de Terrassa” organitzat per Edurne Bagué, es van realitzar tres 
jornades:  la primera el 2 de novembre dirigit a les persones properes i actives a l’OAT, 
realitzat al edifici TR10 i la segona el 4 de novembre dirigit a les persones de 
l’administració de forma remot i la tercera jornada formativa el dia 21 de novembre dirigit a  
la resta de ciutadania de forma remot. 

 

Webinar: ”Repensando los comunes urbanos en tiempos de crisis: agua, energía y vivienda”, 
participació de l’Edurne Bagués i Bea Escribano, 11 de novembre de 2020 de forma 
remot.(Bea Escribano) 

 
“Presentació de les activitats educatives i treballs de recerca” organitzat per Cesca Sicilia del 
Servei d’Universitats de l’Ajuntament, vam participar Àngels Tripiana, Emili Diaz, Sònia 
Gimenez i Bea Escribano, el dia 16-11-2020 a les 15h30’ de forma remot. 
 
Presentació de la Coordinadora Eva Nogueras el 6 de novembre a les 12h, a l’ajuntament al 
C/Pantà 1º pis, Anna Crispi, Marga Rodríguez i Bea Escribano. Eva Nogueras va entrar en 
actiu el 2 de Novembre.(Bea Escribano) 

 
Assistència a la Taula Rodona “ La nova gestió de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià”, Aportacions 
de de la ciutadania. Vam assistir, Pau Masramon  i Edurne Bagué   (Aigua és vida), Carol Col 
(Naturalistes de Girona),  i Paco Rodríguez i Bea Escribano (OAT). 
 
 
 

 



 
 
 


