
 Observatori de l’aigua de Terrassa GRUP DE COMUNICACIÓ
 www.oat.cat

 Acta de la reunió del GRUP DE COMUNICACIÓ

Dia:  Dimarts, 20 de desembre de 2022
Hora: 16:00h
Lloc: Carrer de Colom núm. 2 TR10, 1er pis (ESEIAAT-UPC).

Assistents: Beatriz Escribano, Francisco Rodríguez, Eva Nogueras, Sonia Giménez.

S’excusen:  Àlex Aranda i Marta Rodríguez.       .

Ordre del dia: 

1. Repassem el contingut de la informació pel Plenari del 20/12 a la tarda.
2. Aprovar acta de la reunió anterior
3. Repàs esdeveniments i difusions OAT 2023. Cronograma I Pla de treball
4. Memòria 2021 i la del 2022
5. Renovació tríptic OAT actualització diagrames i fotos OAT.
6. Campanya de comunicació AEOPAS / Comunicació I dors factura
7. XXSS publicacions i Pla de Comunicació 2022-2023
8. Articles que fa OAT.
9. Enquesta d’HÀBITS D'ÚS D'AIGUA A LA TEVA LLAR

1) Repassem el contingut de la informació que s’esposarà, quan a comunicació, del
pel Plenari del 20/12 a la tarda.

2) Aprovació Acta anterior. Es repassa i s’aprova.

3) Repàs esdeveniments i difusions OAT pel 2023. 

Repàs cronograma i al Pla de treball. El dia 9 de gener conformarem un fitxer
Excel amb dates previstes d’esdeveniments i activitats per enviar a la Permanent
per tal que ho ratifiquin i que es puguin omplir les fitxes etc...

4) Memòria 2021. Els grups ja han penjat la informació I falta revisar-ho. A finals de
gener es tancarà definitivament per maquetar. 

Es comenta que s’hauria d’actualitzar la informació mensualment en el Drive per
tal de ser més àgils operatius.  

- Queda pendent afegir l’esmena de la Memòria del 2019/20 per tal de presentar-
la el mateix dia de la Memòria 2021, que es presentarà al proper plenari de l’OAT
del 23 de març.

Per la Memòria del 2022 s’enviarà un mail al gener del 2023, per tal que vagin
afegint les seves aportacions.



 Observatori de l’aigua de Terrassa GRUP DE COMUNICACIÓ
 www.oat.cat

5) Es  parla  de  la  proposta  de  canvi  del  tríptic  de  l’OAT.  S’ha  de  definir  nous
diagrames d’estructura I components del Plenari. 

Ja tenim fotos pròpies. Eva I Sònia faran la base de dades de fotos OAT al Drive.

6) Campanyes de comunicació: AEOPAS ens va enviar la seva campanya, però es
va  veure  que  era  massa  genèrica  i  que  no  teniem  el  temps  ni  les  dades
disponibles  per  a  readaptar-la  al  territori.  Es  vol  treballar  amb  TAIGUA  i
l’Ajuntament  per  tal  de  donar  idees  i  col·laborar  en  fer  campanyes  de
comunicació i cocrear futurs dors de la factura.  Seria bo fer una reunió o correu
a 3 bandes per endegar el tema, o afegir-se, i explicar el nostre Pla de treball i fer
sinergies. 

7) L’Eva comenta que tenim uns 325 seguidors a l’Instagram i Facebook. Es posa a
debat la necessitat de que la persona que es contracti per a ajudar en tasques de
comunicació a l’OAT ajudi també a l’Eva a les tasques de Community Manager,
per a dinamitzar de manera més periòdica les xarxes socials i redactar un Pla de
Comunicació per al 2023.

8) Articles, es fa una bona valoració de com ha funcionat la redacció I publicació
d’articles al web I, sobretot, al premsa. Es proposa calendaritzar la temàtica dels
articles,  al  calendari  de  treball  de  l’OAT,  i  publicar  un  cada  mes,  si  hi  ha
possibilitat. 

9) Difusió de l’enquesta d’HÀBITS D'ÚS D'AIGUA A LA TEVA LLAR

-Des de l’Observatori d’Aigua de Terrassa (OAT)  i més concretament, des del
grup de treball  Qualitat  i  Sabor de l’Aigua volem realitzar un estudi estadístic
sobre els hàbits d’ús d’aigua a les nostres llars. Les respostes són confidencials i
anònimes, i seran tractades d'acord al marc legal vigent de protecció de dades.
Aquest estudi el farem públic a la nostra pàgina web. S’acorda de donar difusió
de l’enquesta per xarxes socials i pel web OAT, mitjançant un bànner i notícia al
web.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgutiVpJBoPeEBGOFkDZcmcoxN4SS-IDOL0SttMnH7ePwYvg/
viewform?usp=sf_link

Conclou la reunió a les 17:53h.


