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Punt 3. Informe de Presidència i Vicepresidència 
 
 
Activitats realitzades: 

 
 

 Formació tècnica la gestió de l’aigua. drets socials i nous models de 
governança. Anna Crispi (Directora de l'Àrea d'Urbanisme i sostenibilitat de 
j'Ajuntament de Terrassa)  Bea Escribano (presidenta de l'OAT). Data: 
dimecres 9 de novembre de 10h a 13h. Organitza la Càtedra UNESCO de 
Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona.OAT. Coordina 
Edurne Bagué. 
 

 Reunió Carolina Fiallo. un treball sobre un projecte vital, que no 
acadèmic, i que té dues fases: 1. taller “reconeixement de l’aigua” i 2. 
Realitzar un pla estratègic de reordenament urbanístic. Paco, Eva i Bea 
Lloc: ESEIAAT TR10-UPC Data 28 de novembre matí. 
 

 Reunió Taula de Llobregat telemàtica. Jep Ribera de la Taula de Llobregat 
i (Paco i Bea) de l’OAT Lloc: ESEIAAT TR10-UPC Data 18 de novembre matí. 

 

 Sessió formativa-debat Tema: la remunicipalització, gestió de l’aigua 
pública, Taigua i l’OAT. Estudiants USA.  Ramón Vázquez (gerent de 
Taigua), Joan Gaya (assessor de l’ajuntament), Anna Crispi ((Directora de 
l'Àrea d'Urbanisme i sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa)  Bea Escribano 
(presidenta de l'OAT). Coordinar Tomàs Herreros. Lloc: ESEIAAT TR10-UPC 

Data 29 de novembre matí. 
 

 Col·laboració en el llibre d’en Joan Gaya. Tema la remuniciplització des 
el punt de vista de la taula de l’aigua. Entrega 27 de novembre. 

 

 Reunió APP de les fonts amb els becaris de Nicolau Copèrnic. Joan 
Galindo i Marcos López Paco Rodríguez, Eva Nogueras, Brent Villanueva i 
Bea Escribano. Lloc: Càtedra UNESCO de Soatenibilitat ESEIAAT-TR1 UPC. 
Data 22 de novembre 15h30’. 
 

 
Espai OAT: Centre Excursionista de Terrassa.  
 

 Obren al públic de 18 a 21h. Dos sales potencials: biblioteca i despatx amb 
armaris (antiga sala d’esquí). Matins lliures. Tardes dimarts de 17h a 18h·30 
tarda soroll degut activitats de rocòdrom, sala de biblioteca (llum natural) 
ocupada dijous de 18h a 21h. Hi ha altres sales. Els caps de setmana (tancat 
pel CET) Ampliació de nous espais i comencen obres ja. Preu fixe amb llum, 
wi-fi i calefacció. de lloguer: 300 € + IVA (363€ al mes). 4.356 €/any. S’ha de 
fer un contracte amb l’ajuntament. Horari de l’Eduard de 10h a 14h i de 16h a 
20h. 
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Temes pendents amb l’ajuntament: 
 

 Presentació de 2 candidatures dels premis Muncunill abans de 9 de 
desembre 
2.1. Premi Muncunill a la Innovació local: a la persona, institució o 
empresa que hagi desenvolupat tasques que constitueixin una 
aportació innovadora rellevant per a la ciutat de Terrassa i per a la 
societat en general. 
 
Tal i com regeixen, cada membre del jurat ha de proposar 2 
candidatures que tinguin màxima exemplaritat i reconeguda 
transcendència nacional. El guanyador/a sortirà de l'elecció dels 5 
membres del jurat que integren cada categoria. 
  
Per a l'avaluació final de les propostes es tindran en compte els criteris 
que es detallen a continuació:  
  
   - Grau d’innovació (Disruptiva/Millora/Tecnològica). 
   - Millora/Impacte a la qualitat de vida de la ciutadania. 
   - Millora/Impacte al major nombre de ciutadans/es possibles.  
   - Projecció Internacional.  
  
Com a primer pas del procés de valoració, necessitem que ens 
proposis les teves dues candidatures acompanyades d’un breu 
resum del perquè d’aquesta decisió (idees força de l’esforç 
innovador de cada proposta). A través del següent enllaç podràs 
presentar les teves dues 
propostes: https://forms.office.com/r/Q92iW0UJFm 
  
Amb l’objectiu de garantir els terminis que tenim establerts, 
necessitaríem rebre aquesta informació abans del proper dia 09 de 
desembre. Recorda si us plau que la gala de lliurament de Premis 
tindrà lloc el dia 4 de maig de 2023, a les 18.30h., al Teatre Principal 
de Terrassa. 
  

 Contracte-programa  

 Representant de l’OAT en el Consell de Medi Ambient 
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