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 Proposta d’Acta de la reunió del GRUP PROJECTES I MEDI AMBIENT 

 

 
Dia:  27 JUNY 2022  
Hora: 16H-17H00 
Lloc: telemàticament al enllaç: meet.google.com/rad-byff-thx 
 
Assistència: 
- Beatriz Amante 
- Gemma Cervantes  
- Leonardo Martín Pérez 
- Joseba Quevedo  
 
Excusen l’assistència: 
    
 
Ordre del dia:  
 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 
S’aprova l’acta del 4 de febrer del 2021, afegint a la proposta que Bea Amante 
va excusar la seva assistència. 
 
 

2. Informació sobre el progrés del projecte sobre telecomptadors d’aigua   
 
Joseba Quevedo informa que el 25 de febrer del 2022 es va aprovar per 
unanimitat la proposta ciutadana de la OAT que consta d’aquests punts: 
1. Que l’Ajuntament de Terrassa participi i lideri la posada en marxa d’un 
conjunt de propostes de projectes estratègics d’innovació presentades a 
l’exposició de motius d’aquest document. És a dir: fer el màxim d’eficient, 
sostenible i òptim, el servei i gestió de l’aigua a Terrassa dotant-lo d’un sistema 
de tele mesura i control a tota la xarxa. 
2. Que l’Ajuntament de Terrassa i Taigua formulin, conjuntament amb l’OAT, 
des de la coproducció i la participació activa, la concreció dels projectes 
estratègics de l’aigua. 
3. Que l’Ajuntament de Terrassa es comprometi i es postuli a presentar 
aquest conjunt de projectes estratègics de l’aigua i pugui aprofitar les properes 
convocatòries previstes dins del marc de finançament dels Fons Europeus 
Next Generation. 
S’informa també, que hi ha hagut dues reunions sobre la preparació del 
projecte sobre tele-comptadors que es vol presentar a la primera convocatòria 
del PERTE Aigua Digital de la tardor 2022. 
 

3. Informació sobre projectes de re-naturalització de les rieres de Terrassa 
 
El passat dia 14 de juny del 2022 l’Ajuntament de Terrassa va presentar en un 
ronda de premsa el tema: Rieres de Terrassa una proposta de futur, en el 
qual es va informar que l’ajuntament de Terrassa ha treballat i ha presentat 
dos primers projectes per a convocatòria de fons de Next Generation per la 
renaturalització d’un tram de la riera de les Arenes, entre el pont de Béjar i el 
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pont de Sant Llorenç i un tram de la riera del Palau, entre el pont de les Arts i 
el pont de l’avinguda de l’Abat Marcet. I donat que en el grup de projectes i 
medi ambient hi ha persones de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que son 
experts en aquest tema i que recentment van presentar un pre-anàlisi sobre 
l’ús de solucions basades en la naturalesa (NBS) a Terrassa, es va demanar 
de posar-nos en contacte amb els responsables de les iniciatives d’aquests 
projectes presentats perquè aprofitin l’expertesa de la càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat en aquest tema pel desenvolupament dels projectes, si s’aproven, 
o per col·laborar en la redacció de futures propostes de projectes.    
 

4. Planificar propera reunió del grup   
 

S’acorda que a la propera reunió del grup de projectes i medi ambient, Leonardo Martín 
presentarà els treballs que desenvolupa actualment a la càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat i Beatriz Amante presentarà els treballs d’optimització que s’han fet en el 
seu grup de recerca a la UPC Terrassa. 
 
 

I es dona per acabada la reunió a les 17h00 del dia 27 de juny del 2022 
 
Joseba Quevedo 
Coordinador del grup de projectes i medi ambient 
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