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 Reunió Permanent. Altres temes de despatx 

Dia: 18-11-2021
Hora: 18:00h
Lloc: UPC

Reunió Permanent  Punt 3 de l’ordre del dia

1. Calendari d’espais de coproducció
Recordar-vos que seria necessari omplir de dates les reunions  d’aquells espais dels
9 eixos. Dels que ja estan en marxa i de la possible data dels que no estan creats. A
més de poder facilitar la invitació a interessades, ens permet coordinar millor  les
activitats de l’OAT.

2. Programa de creació de capacitats per l’OAT
Annelies ens proposa treballar a partir d’aquestes temàtiques: 
1. Com alinear els objectius polítics de l’OAT amb les actuacions concretes dels
grups de treball amb un full de ruta d’accions per aconseguir-ho per l'any 2022.

2. Analitzar el funcionament actual dels grups de treball, identificant les necessitats
i optimitzar les dinàmiques, a més a més d’explorar vies de finançament per millorar
les condicions de treball.

3. Millorar  la  comunicació  de l’OAT envers la  ciutadania,  apropar  la gent  a  les
activitats i per tal que s’integrin als grups de treball (?) promoure una educació a la
governança, també envers l’Ajuntament i l'empresa gestora.

4. Posicionar  millor  l’OAT  i  la  seva  capacitat  d'influenciar  els  acords  de
l’ajuntament, millorar el vincle entre la feina del observatori cap a processos de presa
de decisions. Aclarir el paper de l’OAT a l’estratègia de gestió de l'aigua.

Abordar els primers dos objectius amb un taller nou.

1. Qüestionari als grups de treball*
a.  Coneixement de dinàmiques actuals, plans de treball i necessitats.

2. Taller
1ºpart. 
- Exposició objectius polítics de l’OAT.
- Grups treballen per relacionar el que fan i pensen fer amb aquests objectius.

2ªpart. 
Anàlisi de les accions caracteritzant-les:

Amb qui,  dirigit  a  qui,  amb quins medis,  amb quin calendari,  amb quins
resultats esperats i com contribueixen a l'objectiu.

*es pot fer el qüestionari abans de desembre i fer el taller al gener.

Amb l’última conversa pel tancament de pressupost li van comunicar la necessitat de
la facturació i ens va proposar de fer-ho a traves del CREAF (Centre de Recerca
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Ecològica i Aplicacions Forestals (https://www.creaf.cat/ca). Aquest canvi necessari
per a poder efectuar l’encomana suposa un augment de les despeses que va quedar
en comunicar. A la petició de planificació de pressupost  per aquest any em vaig
torna a posar en contacte per incloure’l al pla de treball de l’OAT i ens comunica:

. “Doncs intento respondre:

• Primer taller - Full de ruta 2022 - setmana entre el 24 i el 28 /07/2021
• Segons taller - Estratègia de comunicació - setmana entre el 21 i el 25 febrer
• Tercer taller - Cogovernança OAT - setmana entre 28 de març i 1 d'abril!

3 tallers serien unes 6 setmanes de treball que, com et deia, amb tarifa CREAF surt
molt car... 6000 euros. però estic negociant si puc fer-ho d'una manera més barata ...
dona'm uns dies.

Segons hem comentat i es dedueix del seu estudi, faltaria d'alguna manera incloure
el tema de la consolidació de l'OAT com a òrgan de co-govern...” que tingui més
alliberats/des  i  per  demanar  pressupost per  cobrir  aquest  "capacity  building"  i
assistències tècniques.

Això implicarà una feina a part crec, on podem explorar vies de finançament”

3. Informació de l’OA de València.
Només donar una informació puntual d’aquest observatori que van tindre la ocasió
de contactar en la trobada d’Observatoris que van fer. Aquest OA que “neix” en les
mateixes dates que l’OAT, més enllà d’unes primeres reunions i presentació pública
restà  paralitzat.  El  desacord  instal·lat  entre  els  moviments  socials  que  el  van
proposar i fer néixer i l’administració del país Valencià s’estableix en la proposta dels
moviments  de  que  aquest  Observatori  Ciutadà  adquireixi  cobertura  jurídica
independent.  “El  departament  “proposava  la  creació  d’una  mena de  Consell  de
l’Aigua  amb representants  de  diferents  sectors”,  la  Xarxa  defensava  “la  filosofia
original de l’Observatori” com un organisme consultiu, independent i de participació,
constituït per representants de la societat civil “sense interessos econòmics, en què
les  administracions  estiguen  previstes  com  a  observadores,  col·laboradores  i
assessores”.

4. Reunió amb Jordi Molins de la FAVSQ
Amb motiu, la finalització a Sant Quirze del Vallès de la concessió de la gestió de
l’aigua i l’estudi d’alternatives, informar-vos que el passat dimecres 10 en Santi i jo
mateix  van  mantenir  una reunió  amb el  Jordi  per  parlar  de  la  finalització  de  la
concessió en Sant Quirze. Aquesta reunió propiciada des de la FAVT tenia com a
missió recavar informació sobre el procés de canvi de gestió de l’aigua a la ciutat.. 

Considerem necessari que els processos de retorn de la gestió de l’aigua a mans
públiques sigui creixent i per aquesta raó ens van oferir a ajudar personalment en el
que ens sigui possible. Per tant i des d’aquestes línies demanar a la Permanent que
en aquest  cas es manifesti  en la  mateixa predisposició i  fer arribar  a la FAVSQ
aquest acord.


