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Punt 2. Informe de Presidència 
 
Activitats i reunions realitzades: 
 

 Jornada: Pensem el nou Observatori de l'Energia.   Presentació de la 
proposta Batec. Experiències referents (pendents de confirmar): ODG, 
Observatori de l'Aigua Terrassa/Metropolità, Civio. Lleialtat Santsenca en 
horari de 10.30h a 14.30h 

 

 Presentació: Viabilitat de la reutilització de l'aigua de pluja i de l’aqüífer 
en el municipi de Terrassa, treball en pràctiques del màster gestió integral de 
l'aigua i del grua de geologia. Thomas Tjeerdsma i Gabriel Santano Baena 
Terrassa. Lloc: ESEIAAT TR10-UPC Data 18 d’octubre a les 18h. TR10. 

 

 Cafès científics Centre excursionista - OAT Tema: Biodiversitat Urbana, 
com tornem les nostres ciutats més habitables. Ponent: Dr. Jordi Morató 
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i membre del grup de 
treball Projectes i Medi Ambient de l’ OAT. Data: 20 octubre a les 19.30h al 
CET. 

 

 Sessió formativa-debat Tema: la remunicipalització i l’OAT International 
Education of Students-IES Abroad Barcelona. Organitzar Alejandra Calleros. 
Prentació a càrrec de Paco Rodríguez i Bea Escribano. Lloc: ESEIAAT TR10-
UPC Data 24 octubre  a les 9h30’. 
 

 Jornada “PARLEM DE L’AIGUA”  1a Jornada pública sobre el Dret humà 
a l’aigua. Presentació de la Jornada: Beatriz Escribano, Presidenta de l’OAT 
Què és el Mínim Vital d’Aigua i quines propostes legislatives s’estan treballant 
arreu de l’Estat Espanyol. Gonzalo Marín de la RAP (Red de Agua Pública). 
Noves propostes per a una tarifació social de l’aigua a Catalunya. Cristina 
Barberà d’ESF (Enginyeria Sense Fronteres) 
Què està fent l’Observatori de l’Aigua per garantir l’aplicació del Dret humà a 
l’aigua a la nostra ciutat? Dolors Frigola Comas (Grup de treball DHA–OAT. 
Debat obert. Lloc.Dissabte  Al Casal cívic Vapor Gran de Terrassa (Passeig 
del Vapor Gran, 39), 12 de novembre de 9:30 h a 13:30 h 
 

 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. 

 

 Reunions Carolina Fiallo. un treball sobre un projecte vital,  no acadèmic, 
i que té dues fases: 1. taller “reconeixement de l’aigua” i 2. Realitzar un 
pla estratègic de reordenament urbanístic, cartografies basades en la 
natura incorporant vectors socials. Paco, Eva i Bea Lloc: ESEIAAT TR10-
UPC Data 28 de novembre i 5 de desembre 12h 30’. 
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 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, Eva Nogueras, Brent Villanueva i Bea Escribano. Lloc: 
Lloc. ESEIAAT-TR10 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 Peremateu de 10h a 14h 
i de 16h a 20h. 

 Estem en procés de l’elaboració del contracte per l’any 2023. 
 
 
Temes pendents: 
  

 Contracte-programa  

 Representant de l’OAT en el Consell de Medi Ambient 

 Renovació de càrrecs en el mes d’abril 
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