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 Acta de la reunió del GRUP DE COMUNICACIÓ

Dia:  Dimarts, 09 de maig de 2022
Hora: 16:00h
Lloc: Carrer de Colom núm. 2 TR10, 1er pis (ESEIAAT-UPC).

Assistents: Beatriz Escribano, Francisco Rodríguez, Eva Nogueras, Marta Rodríguez,
Dolors Frigola, Sonia Giménez(per vídeo-trucada).

Ordre del dia: 

 Aprovació acta.
 Memòries OAT 2019-20 i 2021
 Campanya de comunicació de la Instrucció de comptadors.
 Fira d'entitats D6 
 Cronograma / calendari
 XXSS Proposta Feed Instagram
 Altres comentaris sobrevinguts

1. Acta: S’aprova la darrera acta i es publica al web.

2. Memòria 2019-20 i 2021: La Marta i l’Eva acaben de fer la darrera repassada de la
memòria,  demanant  una revisió  a  cada  responsable  dels  diferents  grups  de  treball,
mitjançant la Permanent.
Es  queda  presentar  a  finals  de  maig  o  principis  de  juny  l’esborrany  definitiu  de  la
Memòria  2019-20 i  enviar-la  a  la  Permanent  per  a  revisió  final  abans  de disseny  i
maquetació de Flutter.  
Seguidament es passarà a la Permanent esquema de la Memòria 2021 per tal que les
persones coordinadores dels grups vagin introduint la informació. 

Es comunica que el  proper  14 de juliol  es presentarà la memòria 2019-20. S’acorda
reunir-se dilluns 16, 12h a 13h a la UPC, per a orientació memòria 2021 i per creació
metodologia properes memòries.

De cara a la del 2022, s’acorda fer un excel on anar anotant totes les activitats i agilitzar
el resum anual.

3. Instrucció Comptadors:
S’incorporen a la reunió la Montse Flores i la Dolors Frigola per parlar de la campanya
d’informació sobre la instrucció de comptadors. S’explica que abans  de fer una nova
campanya  (Taigua/Ajuntament/OAT)  sobre  ajuts  socials  a  l'aigua,  primer  seria
convenient que s'aconseguís unificar els criteris d'accés a la tarifa social amb els criteris
d'accés al cànon social de l'ACA, tant pel que fa al IRSC (Indicador Renda Suficiència
de Catalunya) com pel que fa als altres conceptes per a beneficiar-se la població.

Es necessari unificar tràmits i criteris dels ajuts socials entre el canon social i la tarifa
social de consum. En una campanya de comunicació ambdues coses haurien d’anar
plegades.
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És importantíssim i seria un gran avenç unificar tot en un sol tràmit. 

La Bea proposa que mentres no aconseguim que la fita de que les dues coses estiguin
unificades, hem de comunicar que existeix els ajuts, com s’ha fet en el treball de camp
de Ca n’Anglada.

A  Terrassa  només  s’hi  acullen  les  persones  que  tenen  la  RER  (Risc  d’Exclusió
Residencial)  perquè  es  fa  automàticament.  Però  hi  ha  molta  gent  que  ni  sap  que
existeixen aquestes ajudes.
Es  queda en  proposar  a  l’Ajuntament  que defineixin  criteris  i  es  revisin  ens  díptics
proposats per a fer un de conjunt, tant el ajuts com en temes relacionats amb la posada
en marxa de la instrucció de comptadors. Es demanarà una reunió.
Es queda en informar a la Comissió Permanent sobre aquest tema i aprovar que es
demana com a OAT agilitzar el procediment. 

La  instrucció,  com fem que  es  conegui  a la  ciutat?  Què pensa  fer  Taigua  quant  a
campanyes de difusió?  

4. Fira d’entitats a D6 a la Plaça 1 de Maig:  El proper 15 de maig,  l’OAT estarà
participant a la Fira d’entitats del Districte 6. Estarem ubicats amb la Carpa i la resta de
logística al carrer de Girona. L’Eva li enviarà informació a la Gemma Nadal, que ajudarà
al tast d’aigua. L’OAT previsiblement estarà al costat de la paradeta de la FAVT.
L’Eva comentarà a l’Àngels a la Permanent per a portar la Maleta de l’Aigua amb el Joc
de l’aigua i els llibres. 
Repartirem 100 tríptics, amb la foto a color. El tríptic dels ajuts socials li treurem la part
que posa Ca n’Anglada per a fer-ho generalitzat i s’imprimirà per l’ocasió en espera del
díptic final que estem coproduïnt amb Taigua i l’Ajuntament.
La Bea portarà l’aigua d’òsmosi i  la de l’aixeta,estovalles i vasos. El  Paco portarà la
carpa.  La  Sonia  preguntarà  a la  reunió  de  Taula  Educació  si  alguna  professora de
Creixen podria dinamitzar el  Joc durant la Fira d’Entitats. La Bea s’encarrega de les
bosses, que l’Eva està enviant a imprimir (esperant que arribin pel divendres).

Es comenta també que el proper 12 de juny a Vallparadís es farà un muntatge similar,
per la Fira de Medi Ambient. Estarem amb Taigua a la confluència dels dos torrents I
farem  lliurament  de  premis  del  Concurs  de  relats  curts  de  l’OAT  (juntament  amb
TAIGUA).  Es  col·locarà  el  roll-up  de  l’OAT  i  Taigua  els  seus.  Mirarem  de  fer  una
newsletter (Paco). I farem difusió a les XXSS (Eva).

Ens plantegem per al 2023 treure paradeta al carrer de cara a la fira Modernista del
2023 i fer alguna acció conjunta amb TAIGUA.

5. Cronograma i calendari d’actuacions OAT:  

- 10 de maig Comissió  Permanent.

- 15 de maig 10h a 14h Fira Entitats a D6. Fer divulgació per les XXSS.

-  19 de maig 18h a la BCT3 . Maleta Pedagògica a la Xarxa de Biblioteques.
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-  24  de  maig   18h  Cinema  Catalunya.  Projecció  de  la  pel·lícula  «La  mujer  de  la
Montaña». Introdueix i presenta la regidoria de polítiques de gènere, i dinamitza Dones
d’aigua i visibilització de l’OAT per l’Eva.

Setmana del Medi Ambient: 
- 07 de juny  Gerent I Aigües del Prat a Terrassa. Taula. Farem pòster per difusió que
l’Eva ja té un format fixe per a totes les xerrades, que es renovarà enguany.
Gravació per part de la UPC, i sortirà gratuïta, que es penjarà al web. L’Eva farà un
assaig amb el Brent,  CUS, de gravacions. Amb els diners estalviats de la gravació es
podria fer un pica pica.

-Es comenta El 12 de juny a Vallparadís, per la Fira de Medi Ambient estarem amb
Taigua a la confluència dels dos torrents I  farem entrega concurs I  posarem roll  up
nostre  i  Taigua  els  seus.  Mirem de fer  una newsletter.  I  farem difusió  a les  XXSS.
Mateixa forma que el de la fira d’entitats del D6.

Ens plantegem treure paradeta al carrer de cara a la fira Modernista del 2023.

- Futures actuacions no pendents de data:

Tenir en compte Taller amb el Xavier López sobre Comptes i balanços de l’EPEL.

Es queda en convocar a l’Edurne per Teams, dilluns 23 de maig, per a definit dates per
fer l’avaluació del taller que es va fer a 3 bandes i  l’estat del treball  camp sobre la
participació en el joves de Terrassa . Repassar els temes per a la convocatòria.

6. XXSS i proposta feed Instagram: Es comenta que la Marta Rodríguez està estudiant
de  fer  més atractiu  el  feed d’Instagram.  Programant  publicacions  fixes  i  unificant  la
identitat gràfica de l’OAT i els tipus de publicacions.  Existeixen una sèrie de plantilles
per a anar fent server en funció del tipus de publicació que es tracti .
Podem programar publicacions a un mes vista. Necessitem tenir imatges.

Som sòcies d’AEOPAS i ells tenen suport gràfic, sobretot per afer publicacions de dies
Mundials assenyalats, com el de la Terra, el de l’Aigua, el de Medi ambient…
Es proposa fer un document de Drive, a compartir amb els grups de treball, per tal que
tothom pugui aportar idees de publicacions i frases de temes d’aigua en clau de Ciutat
de Terrassa, pel Feed d’Instagram. I també interpel·lar a la ciutadania, fen preguntes
sobre diferents qüestions. 

Es proposa comentar amb els informàtics que facin un informe de Google Analitics per
tal d'esbrinar si podem saber quantes visites ha rebut la web de l'OAT i els mapes de
calor (quins llocs del web són els més visitats).

Sense cap més punt a comentar, conclou la reunió a les 18:10 h.


