
Benvolguda Lluïsa, 

Després de dos anys d’experiència de funcionament de l’OAT, ens veiem en la necessitat de 

compartir amb tu unes reflexions i necessitats en una reunió on tractar temes i propostes que 

poden facilitar i millorar el treball en el projecte comú de l’aigua pública a Terrassa.  Aquest 

projecte ha de ser vehiculat a través  d’un model de funcionament de totes les parts implicades,  

i on els diferents espais treballem per una nova cultura de l’aigua, a nivell polític, ambiental, 

social i de gestió. 

Com ja saps,  l’any passat ja es va plantejar  la necessitat de tractar amb tu diverses propostes 

que ens preocupaven,  entre elles, la necessitat imperiosa d’establir un espai comú  on abordar 

de forma transversal aquelles temàtiques que per comunes requereixen de la coordinació i 

implicació de totes les parts. 

Si bé, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, a través del seu pla de treball anual defineix la política 

d’actuacions que pretenem portar a terme, aquest treball podria millorar, i molt, si tenim 

capacitat , totes les parts, de definir un espai compartit de trobada periòdica  on definir els 

temes que requereixen ser abordats en comú i així potenciar les sinergies i optimitzar els 

esforços. 

Es tractaria d’establir un espai de coordinació on planificar un programa comú anual a través 

de la intervenció de totes les parts i facilitar el seu desenvolupament a partir  de l’establiment 

de grups de treball temàtics que elaboressin les propostes acordades entre Administració-

Taigua i OAT amb la complicitat d’altres espais si fos el cas.  

L’experiència (que creiem compartida), d’aquest temps de treball tendeix a sobrecarregar les 

agendes de poques persones per la multiplicitat de temàtiques i velocitats. Aquesta situació  

dona peu a malentesos, incomprensions i dificultats alhora d’incorporar les aportacions 

col·lectives davant d’un projecte que sabem d’interès comú per totes les parts.  

Creiem, doncs, en la necessitat de vehicular la participació de totes les parts als espais de treball 

que siguin considerats, i de designar  en aquests  a persones de referència per abordar treballs 

o consultes des de cada un dels grups de treball.  

També voldríem afegir en aquesta reunió la problemàtica que ens genera el no comptar encara 

amb una seu pròpia de l’OAT. Un espai físic des d’on treballar i ser reconeguts com a referent  

social de participació a la nova cultura de l’aigua a la ciutat i on poder generar comunitat.   

Et fem arribar els següents punts per debatre a nivell conceptual i la seva posada en marxa. 

Per establir un espai regularitzat de planificació i coordinació entre Administració-Taigua-OAT 

és necessari: 

● Abordar i concretar prioritats comuns 

● Establir les pautes del pla de treball des dels diversos espais 

● Facilitar la participació tant de tècnics com de Taigua als grups de treball 

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

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


