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Punt 4. Informe de Presidència

Activitats i reunions realitzades:

 Acte d’inauguració de la Ruta biblioteques de la Maleta de l’Aigua, dia
19  de  maig  a  les  18h,  biblioteca  de  Vallparadis,  organitzat  per  la  Taula
d’educació.

 Taller participatiu “Entendre la informació econòmica I financera de la
gestió de Taigua, dijous 26 a les 17h, casal del Vapor Gran a càrrec del Sr.
Xavi López- Economista i membre de la xarxa d’economia solidària (XEST).
Presentat pel Sr. Paco Zaurín. Grup de treball d’indicadors I control social.

 Conferència “Experiències de la gestió i de la reutilització d’aigües del
Prat”,  dimarts 7 de juny a les 18h, sala de conferencies de l’ESEIAAT,  a
càrrec  de  Aureliano  García  –  Director  Gerent  d’Aigües  del  Prat.  Irene
Monteagudo – Tècnica responsable de la implantació de la xarxa d’aigua no
potable d’Aigües del Prat. Bea Escribano Grup de treball de Qualitat i Sabor
de l’Aigua, com moderadora. Explicaran l’experiència com a gestió pública de
l’aigua  des del  1989,  l’abastament  propi  al  municipi,  la  reutilització de les
aigües  regenerades  i  la  creació  de  vies  separatives  (aigua  potable  i  no
potable) d’Aigües del Prat. Debat  intens al voltant dels temes exposats.

 Presentació del treball de Recerca-Acció “Delimitar conceptes que han
d’intervenir  en  el  càlcul  de  la  tarifa  urbana  del  cicle  de  l’aigua  de
Terrassa” dijous dia 9 de juny de 10 a 12 hores a l’Escola d’Enginyeria de
Terrassa, al carrer Colom, 1. L’Observatori de l’aigua de Terrassa va establir
un espai de col·laboració amb l’Institut de Recerca en Ciència i Tecnologia de
la Sostenibilitat de la UPC de Barcelona en els treballs de Recerca-Acció que
desenvolupen els estudiants de màster. Per aquest curs, d’entre els treballs
proposats pel seu estudi va ser acceptar el que porta per títol: “Delimitar els
conceptes que han d’intervenir en el càlcul de la tarifa urbana del cicle de
l’aigua  de Terrassa”  i  que ha  estat  dur  a  terme per  l’Alba  Garcia,  Cindy
Cairampoma,  Mario  Ramón,  Mateo  Gadano  i  Sergio  Jacinto.  Durant  la
sessió,  s’ha  d’aprofundit  en  alguns  dels  elements  que  juguen  un  paper
important  en  l’estat  i  càlcul  de  les  tarifes  de  l’aigua  a  Terrassa  i  de  les
propostes resultants de l’estudi que han elaborat. Una qüestió aquesta de les
tarifes,  candent  en  tots  els  gestors  d’aigua  i  que  ens  pot  ajudar  a  la
ciutadania a situar-nos davant un futur anàlisi i en la coproducció de política
pública quan s’abordi aquest tema.

 Conversa amb Lluís  Basteiro,  Coordinador de l’AMAP,  ofereix la seva
experiència i col·laborar en el tema de tarifes amb l’Observatori de l’Aigua de
Terrassa.

 31ª  Fira  del  Medi  Ambient dia  12  de  juny,  l’OAT  va  participar  a  la  a
Vallparadís, convidat per l’associació ecologista ADENC. Enguany el lema de
la jornada va ser “Recursos hídrics, gotes de vida”, dins de la 31a. Setmana
del Medi Ambient de Terrassa. Vam fer el joc de l’aigua i el lliurament dels
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premis del Primer Concurs de Microrelats organitzat per l’OAT, amb la
presència de diverses autoritats de la ciutat. Els relats premiats van ser els
següents:
“La gota d’aigua”: Taïna Martínez Gómez. Premi:  Infants de 8 a 10 anys,
signat amb el pseudònim Floreta.
“Els humans m’han decebut”: Miquel Ferrer Morales, Premi Infants d’11 i 12
anys, signat amb el pseudònim pseudònim Queque.
“La llegenda de la font perduda a Terrassa”: Joan Carné Carrasco, Premi
Joves de 13 i 14 anys, signat amb el pseudònim Jhon Stick.  L’aigua, la super
heroïna: Aron Perez/Irene Dominguez/Emily Yànez, Accèssit, signat amb el
pseudònim Nadia Nadim.
A les alumnes guanyadores se’ls va fer entrega de dos lots amb una motxilla
de TAIGUA i una bossa de roba de l’OAT, ampolles reutilitzables, una tassa,
una memòria USB, una carpeta classificadora i un paraigua.

 Assistència de l’Emili, l’Eva i Bea a la presentació «Les rieres de Terrassa:
Visió i projectes de futur»,  organitzat per part de l’ajuntament el 14 de juny
al Teatre Principal. El futur de les rieres passa per la seva transformació en
espais  verds  i  de  vida.  Ja s'han  posat  les  bases  d'un  projecte  de  grans
dimensions, de visió de futur per a Terrassa: la renaturalització de les rieres i
la seva transformació en espais verds i de vida per a la ciutadania, respectant
el paisatge, la història, la natura, i mantenint la seva funció, amb la màxima
seguretat possible. Interessant, però un esdeveniment en clau electoral.

 Reunió amb el Centre Excursionista de Terrassa, dia 16 de juny a les 18h
Carrer  Sant  Llorenç,  10,  el  president  de  CET Eduard  i  el  vocal  d’arxius
Miquel,  l’Eva i Bea.  Reunió molt interessant per apropar interessos comuns,
Cafès  Científics  i  buscar  informació  pel  treball  de  l’APP  de  les  fonts  de
Terrassa i pel l’estudi del estudiant Thoma “Posibilidad de la reutilización de
agua de lluvia y del acuífero en el municipio de Terrassa”.

Activitats  properes pendents:

 Presentació de conclusions del Taller Intern Elements de cohesió per a
la coproducció en política pública del dia 18 de febrer 2022, 10h - 14h 12
de juliol a càrrec d’Edurne

 Jornada de Reflexió de grup pel Setembre organitzada pel Paco R. 

Temes pendents amb l’ajuntament:

 Contracte-programa
 Espai


