
Informe de presidència i vicepresidència permanent  
 
Reunions realitzades des de l’últim plenari 15 de juliol 
 

 Reunió Aforaments, el procediment de passar d’aforaments a comptadors, 
dificultats en habitatges antics i persones grans (16 de juliol). On line 
 

 Reunió sobre la WEB de Taigua. Assistència de Taigua amb responsables de 
comunicació i OAT. En Santi presentarà  l’estat del tema en el punt 6 (19 de juliol 
i 15 de setembre). On line. 
 

 Reunió amb la Dolors Mazas secretària del Consell d’Administració de Taigua, 
quina informació del Consell d’Administració es pot divulgar en el web de Taigua 
i per tant al web de l’OAT, estem a l’espera de resposta. (20 de juliol). On Line. 

 

 Reunió Regidora Lluïsa Melgares- Presidència Bea Escribano, intercanvi 
d’impressions sobre les dificultats de coproducció entre Administració/Govern-
Taigua-OAT (27 de juliol). Lloc: La Coral. 
 

 Reunió servei d’Universitats Cesca Sicilia-Bea per organitzar la trobada amb els 
escoles de secundària i instituts (1 d’agost). Lloc: La Fàbrica 

 

 Reunió Eixos de Treball de les 3 parts (OAT / Taigua / Ajuntament). El document 
es va fer al març i es va demanar la reunió al mes d’abril i es van proposar dies 
pel juny però no es va concretar cap dia per part de l’Ajuntament. I probablement 
ja es faci al setembre. (3 de setembre). En Paco presentarà a debat en el punt 
5. Lloc Ajuntament i on Line veure documentació punt 5. 
 

 Reunió preparatòria del grup de treball per la transició tutoritzat per l’Annalies 
per realitzar una sèrie de tallers de reflexió interna sobre el funcionament de 
l’OAT. (14 de setembre) On line. 
 

 Roda de premsa amb presentació de la maleta de l’aigua per els representants 
de la taula educació Àngels, Emili i Bea, és fruit d’un gran esforç dels grups dones 
d’aigua, enginyeria sense fronteres, la llibreria Synusia i les dissenyadores. Bona 
resposta d’assistència. (15 de setembre)Lloc: Masia Freixa 
 

 Reunió sobre la proposta de tarifes per l’any 2023. Abans del mes de juliol de 
l’any 2022, s’ha de tenir definida la estructura tarifària, tenint en compte un 
contracte programa que contempli aspectes com la renovació de canonades, la 
reposició de la captació en alta, depòsit de  de osmosi inversa per millorar la 
percepció del sabor de l’aigua,... Administració-Taigua i OAT. Lloc: Taigua 

 

 Exposició de les proposta d’activitats i Treballs de Recerca Tutelats de batxillerat 
de l’OAT a les escoles de secundària i Instituts al Servei d’Universitats. els 
representants de la taula educació Àngels, Emili i Bea. Assistència de 
representació de 6 centres docents de secundària. Agraïm la col·laboració de 
serveis d’Universitat per l’organització de l’acte, és el tercer anys que ho fem. (29 
de setembre) Lloc: Serveis d’Universitats, carrer Telers 5. 

 

 Reunió amb la comissió de rieres, trobada molt interessant per posar en comú 
els projectes i veure les sinergies que podem tenir entre els dos grups (30 de 
setembre) Lloc ESEIAAT-UPC, carrer Colom 2. 
 



 Reunió Instrucció de comptadors, la Dolors explicarà la reunió en el punt 7 (1 
d’Octubre). Sala de presidència de l’Ajuntament. 
 

 Visita a la Planta Potabilitzadora d’Abrera per part de les persones de la 
Permanent i del grup de treball Qualitat i Sabor de l’Aigua (4 d’octubre) 
 

 Reunió Aforaments, seguiment del procediment del pas a comptadors (5 
d’Octubre)  
 

 Reunió regidoria qualitat democràtica (7 d’octubre) 
 

 Consell d’administració  En Emili Díaz i Juan Cano presenten en el punt 8 (13 
d’octubre) 
 

Reunions properes  
 

 Reunió amb els grups polítics (19 d’Octubre)  
 

 Reunió FAVT  (16 de novembre) 
 

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

 Jornada conferència interna 21 d’octubre a càrrec de l’Edurne Bagué. 
 

 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. 
 

 Congrés AMAP 24 i 25 de Novembre. Lloc: Vapor Universitari. 
 

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

 
 
 

 
Creació del grup de comunicació 
 

 Sònia, Eva, Paco i Bea.... obert a la participació de totes les persones 
interessades. 

 
 
 
 
 
 



Varis 

  Memòria en curs. 
 

 Contracte en pràctiques d’un estudiant de geologia de la UB Gabriel Santano 
Baena, "Potencial d'aprofitament i reutilització de les aigües del terme 
municipal de Terrassa" Jordi Morató I Bea Escribano. 
 

 TRT de l’institut Can Jofresa dirigit per Lorena Aguilar del grup QSA, Estudi de 
viabilitat de la implementació de tecnologies sostenibles: aiguamolls construïts 
a Catalunya. 
 

 Paritat de gènere en el plenari i permanent. 
 

 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. 
 
 


