
Definir OBJECTIUS COMUNS

Plantejament del debat

Abordar el comú aigua dintre d’un cercle de cooperació i confiança mútua
entre: ADMINISTRACIÓ-TAIGUA-OAT

OBJECTIUS DE LES REUNIONS:

1. Debat i coproducció de la política de l’aigua
2. Distribució de tasques
3. Co-creació de documentació
4. Revisió i reflexió conjunta
5. Cogovernança en la presa de decisió

Composició: 
Calendari de trobades: Una primera trobada i  semestral a concretar



Per a la COPRODUCCIÓ

Criteris Plantejament del debat

1. Abordar i concretar prioritats comuns

2. Establir les pautes del pla de treball des dels diversos espais

3. Facilitar la participació tant de tècnics com de Taigua als grups de 
treball

4. Establir persones de referència per facilitar la informació i els treballs 
dels grups

5. Establir la seu i condicionar l’espai per a les funcions de l’OAT



Per a la COPRODUCCIÓ

Primers acords

• Generar l'espai de treball. L’Observatori prepararà i enviarà una
proposta d'ordre del dia i de data per a la propera reunió a tres
bandes per a començar aquestes reunions de treball.

• Fer un document amb els eixos de treball i objectius principals a
treballar en aquest espai de trobada.

• Establir un calendari i Pla de Treball Administració/Taigua/OAT.

• Definir i crear campanyes informatives (Ajuts Socials, Pla de
Sequera /estalvi aigua, envasos d’un sol ús i tractament i sabor de
l’aigua).

• Millora del web de Taigua.

• Publicació de Xarxa i renovació de canonades (fer un Visor de la
Xarxa).



Establiment dels espais de coproducció

1. Aforaments
2. Tarifes (objectius, estructura tarifària, revisió de futurs canvis). 
3. Pla de sequera 
4. Web de Taigua 
5. Comunicació (campanyes consum aigua de boca/altra sobre 
petjada hídrica) 
6. Instrucció de comptadors (Dret humà a l’aigua i Justícia Social) 
7. Sabor i qualitat de l’aigua 
8. Educació i recursos 
9. Indicadors

Convidar a les persones que es vulguin afegir o encaminar a persones interessades que es
posin en contacte amb l’Eva que les adreçarà als grups que treballen el tema específic.

A Espais en marxa
B Espais per concretar reunió
C Espais en espera de tancament 
D Espais per formalitzar



EIXOS DE TREBALL 

Administració/Taigua/OAT

Terrassa, Abril de 2021

No se puede mostrar la imagen en este momento.


