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 Acta de la reunió del GRUP DE COMUNICACIÓ

Dia:  Dijous , 20 d’octubre 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,
Dolors Frigola.

S’excusen:  Àlex Aranda i Marta Rodríguez.       .

Ordre del dia: 

 1.Grup Dret Humà a l’aigua. Dolors Frigola 16h
 2 Aprovar acta dia 22
 3 Repàs esdeveniments i difusions OAT tercer trimestre 2022. Cronograma
 4 Memòria 2021
 5 Renovació tríptic OAT actualització diagrames 
 6 Com dinamitzar Plenaris
 7 Campanya de comunicació AEOPAS 
 8 Plantilles Processos  OAT. Fitxa pressupostos/ fitxa activitat.
 9 XXSS publicacions
 10 Pla de Comunicació 2022-2023

 11 Comunicació interna/Comunicació externa. (Recull accions  al drive - excel
(persona encarregada/ previsió activitats centralitzades en una persona per 
tal de no solapar-nos. Volem activitat frenètica i/o tasques assumibles? Cada 
cosa que fem fer una fitxa i passar-la al Grup de Comunicació. Decidim quan 
fem post insta.
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1) 12 novembre Xerrada Dret Humà a l’aigua. Presenta la Bea acte amb el Gonzalo
de la RAP (Mínim Vital)-Posar escaleta. 

Lloc Centre Cívic Ca n’Aurell (encarregar sala) –hora –data. 

“PARLEM DE L’AIGUA”  1a Jornada pública sobre el Dret humà a l’aigua

– 9:45-10h: Presentació de la Jornada: Beatriz Escribano, Presidenta de l’OAT

– 10-10:45h: 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).

– 10:45-11h: Pausa cafè

– 11-11:45h: Noves propostes per a una tarifació social de l’aigua a Catalunya. Cristina Barberà d’ESF
(Enginyeria Sense Fronteres)

– 11.45-12:30h: 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)

– 12:30-13:30h Debat obert

Convidarem  entitats  enviant  un  correu  des  de  l’OAT.  Coordinadors  grups
convidaran a la resta de participants.

 Malarrassa haurà de posar  cartells  de l’esdeveniment  al diari  Malarrassa de
Novembre en paper i digital.

La fitxa contindrà tota la informació necessària (Eva envia plantilla). 

Portar el connector VGA-HDMI(el comprarà l’Eva).

Parlar amb el Brent, CUS, per gravar un vídeo de la sessió.

Fer una convocatòria de premsa per tal que vinguin a cobrir l’acte (setmana del 3
de novembre).

 Preparar unes preguntes per a fer una entrevista publicable.

Demanar pressupost de les despeses d’ESF per a poder gestionar pagament I
fer us del pressupost.

Encarregar coffee-break per 30 persones (pressupostar-ho en la fitxa).

Reservar dinar per unes 15 persones a la Terrasseta del Museu.

2) Aprovació Acta anterior.

3) Repàs esdeveniments i difusions OAT tercer trimestre 2022. 

Hi ha alguns errors a la web a corregir.   Repàs cronograma.
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4) Memòria 2021. El  27 dia màxim per penjar els grups la seva part a la memòria al
Drive.

Els pictogrames dels grups al web s’han de modificar. Parlar amb Flutter per tal
que presentin una proposta creativa i adient amb el branding de l’OAT.

5) Es parla de la proposta de canvi del tríptic de l’OAT. Farem servir fotos pròpies.
Creació apartat aI drive per a tenir una base pròpia, dividida en dos grups: fotos
dels nostres esdeveniment, els relacionats o en els que participem.

6) Per a dinamitzar els Plenaris en Martí crearà una plantilla PPT molt simple que
permeti agilitzar les informacions dels grups.

7) Tema AEOPAS. Eva parla amb la Marga. No tenim temps de readaptar les seves
campanyes al territori, almenys de moment.

8) Plantilla  per  a  cada  activitat.  Eva  farà  una  infografia  per  ensenyar  a  la
Permanent. I tothom ha de seguir el procediment per a no perdre pressupost.
Una plantilla per pressupost I una per activitat.

9) Punts 9 i 10 no es tracten 

Conclou la reunió a les 19:15h.


