
Jo, Beatriz Escribano Rodríguez de Robles amb DNI 46.214.609 L, com a vicepresidenta 

de l’OAT i representant titular de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC en el 

plenari de l’ Observatori d’Aigua de Terrassa presento la candidatura per la Presidència. 

La meva motivació està fonamentada en dos aspectes.  Primer de tot, no puc obviar el 

perquè i com arribo a aquesta decisió. Una vegada convocades les eleccions a la 

Presidència en el plenari el dia 21 de desembre del 2020 i veure que finalment no es va 

presentar cap candidatura em va preocupar en gran mesura. Aquest fet, em va saber 

molt greu, ja que pensava i penso encara, que dins de l’OAT tenim persones amb un 

recorregut, un potencial i experiència de molta qualitat i amb un gran compromís social 

per assolir la Presidència de l’OAT.  

Des del mes de juny 2020,  com a Vicepresidenta  vaig assumir la Presidència en funcions 

i  he de dir que m’he sentit recolzada i he rebut suport dels companys i companyes de 

l’OAT per dur a terme el projecte. I evidentment, la incorporació de la figura de la 

coordinadora ha estat essencial i fonamental per assolir els compromisos de l’OAT. 

La segona i de major valor, és com de mica en mica m’he sentit més compromesa i 

identificada amb l’OAT. He viscut durant aquest temps el projecte amb més plenitud i 

em mereix un gran respecte i el considero únic en la seva singularitat i en els valors que 

representa recollits en els seus 13 principis. Sempre he estat compromesa amb el bé 

comú i sempre he cregut en els moviments participatius que van de baix a dalt. Per mi 

l’OAT és un referent i resultat d’un gran esforç per part de moltes persones responsables 

treballant per el benestar de la ciutadania de Terrassa i per tant considero un privilegi 

poder compartir-lo. 

La meva situació personal em permet tenir disponibilitat (no tota la que voldria) per 

poder dedicar-me a l’OAT al que considero un espai d’una gran riquesa per treballar la 

co-governança i la co-prodrucció de la ciutat cap una nova cultura i gestió sostenibilista 

de l’aigua, estimulant i coordinant la participació de la ciutadania, actors socials i 

organitzacions expertes vinculades a l’àmbit de l’aigua. 

Em fa molta il·lusió seguir treballant en aquest projecte i desitjo que la nostra feina com 

OAT es consolidi i es mostri com referència de bona gestió a altres municipis, i això 

només serà possible amb la implicació de totes les parts.  

Soc conscient que el nostre objectiu no és gens fàcil, però em sento motivada, disposada 

i alhora responsable  i d’aquí la meva decisió en presentar-me a la Presidència de l’OAT, 

per un període de dos anys. Desitjo i vull seguir treballant de forma compartida, i que 

tant de bo, que aquesta experiència pugui ser una contribució més per fer caminar la 

nostra societat des de la col·laboració i la participació de totes les parts cap el benestar 

comú de la ciutat.  

 

Terrassa, a 14 d’abril de 2021 

 


