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ACTA COMISSIÓ PERMANENT ORDINÀRIA de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa 
(OAT)  

 
Dia: Dimarts 29 de novembre de 2022 
Hora: 15:15 h 
Lloc: Carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 1.26 1er pis (ESEIAAT-UPC). 
 
Persones assistents: 
 
Presidenta: Beatriz Escribano 
Vicepresident: Francisco Rodríguez 
Vocals i Coordinador/es dels grups de treball : Àngels Tripiana, Francesc Zaurin, Martí Rosas, 
Dolors Frigola, Santi Aragonés i Joseba Quevedo. 
 
Representant al Consell d’Administració de Taigua: Juan Cano 
 
Secretari: Miquel Herreros  
 
Coordinadora tècnica: Eva Nogueras 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
La sessió s’inicia a les 15:20 h 
 

1. Aprovació de l’acta del 8 de novembre de 2022 de la  darrera comissió 
permanent.  
 
Queda aprovada per consens l’acta de la darrera comissió permanent del dia 8 de 
novembre de 2022. 
 

2. Informe de Presidència i Vicepresidència.  
 
La Presidenta explica les activitat realitzades darrerament , que consten en el seu 
informe que ha presentat a la comissió, i que són les següents: 
 

1. Formació tècnica la gestió de l’aigua, drets socials i nous models de 
governança que es va celebrar el passat dia 9 de novembre a la 
Universitat de Girona  i organitzada per la Càtedra UNESCO de 
Desenvolupament Humà Sostenible. Va anar acompanyada de la Directora 
del Servei de medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa, l’Anna Crispi. Una de 
les conclusions és que va a trobar a faltar representació política. 

 
2. Reunió el 28 de novembre amb la Carolina Fiallo per 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 

 
3. Reunió de forma telemàtica el 18 de novembre amb el Jep Ribera de 

la Taula de Llobregat. Considera que va ser interessant  per crear 
sinergies entre la Taula de Llobregat i l’OAT 

 
4. Col·laboració en el llibre d’en Joan Gaya pel tema la remuniciplització 

des el punt de vista de la taula de l’aigua. Aprofita per donar-li les 
gràcies al Joan Gaya ja que amb el llibre s’escriu un document històric 
sobre el procés de la remunicipalització de l’aigua. 

 



5. Reunió amb els becaris de l’Institut Nicolau Copèrnic sobre APP de les 
fonts. S’està treballant, juntament amb la Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat, per tal que l’app es faci realitat. 

 
 
Seguidament, explica com es troba l’assumpte del local per l’OAT. Informa que es 
va visitar la seu del Centre Excursionista de Terrassa i considera que és una bona 
opció per localització, horaris i espais, tot i que faltaria fer-hi algunes reparacions. 
Informa sobre el preu del lloguer (300 € + IVA). I s’encarrega a la coordinadora i al 
secretari que estudiïn els tràmits amb l’Ajuntament per fer-ho possible, tot i que es 
vol portar al Plenari per debatre l’opció del lloguer d’aquest local del CET. 
 
I com a temes pendents, els següents: 
 

1. Presentació de 2 candidatures dels premis Muncunill abans de 9 de 
desembre. I demana als membres de la comissió permanent que si volen 
proposar alguna candidatura li faci saber abans del proper dimecres dia 7 
de desembre. 

 
2. Contracte-programa. Informa que s’ha demanat en moltes ocasions i creu 

que l’Ajuntament el té aturat. S’insisteix que s’ha de reclamar ja que és 
assumpte important pendent. 

 
3. Valorar la possible adhesió de l’OAT al Consell Municipal de Medi 

Ambient de Terrassa. Es considera que és important que l’OAT hi formi 
part . Es proposa portar-ho a l’orde del dia del proper Plenari i, si s’està 
d’acord en incorporar-s’hi, s’haurà d’escollir un representant entre el 
membres del Plenari. 

 
 

3. Pla de treball 2023 i estat dels eixos.  
 
La Presidenta exposa el document de les propostes recollides en el Pla de treball 
del 2023 i que s’ha enviat juntament amb la convocatòria a tots els membres de la 
comissió permanent. 
 
Els representants de cada grup de treball expliquen les seves propostes i són 
valorades per la resta de membres de la comissió permanent. 
 
I referent a l’estat de treball dels eixos del 2022 es decideix fer una comissió 
permanent pel proper dimarts 13 de desembre. I es decideix que abans de la 
reunió, cada grup de treball omplirà el quadre de tasques pendents per treballar-
ho a la reunió. 
 

4. Estat del Pla de Treball i pressupost any 2022  
 

La coordinadora informa sobre l’estat del pla de Treball i pressupost del 2022. El 
document s’ha enviat juntament amb la convocatòria a tots els membres de la 
comissió permanent 

  
5. Estat de la memòria 2021  

 
La coordinadora informa que ja té tota la informació recollida de comunicació per 
la memòria 2021, on també si han incorporat fotografies. 
 

6. Valoració de la jornada pública DHA i JS, Parlem d’ aigua: 1ªJornada Púbica 
del Dret Humà a l’Aigua a Terrassa .  
 
La coordinadora del grup DHA i JS valora la jornada. En primer lloc considera que 
l’assistència va ser correcte. Tanmateix, considera que els assistents van ser els 



habituals, a excepció d’algun cas, i que s’hauria d’intentar fer-ho arribar a més 
persones. 
 
La jornada es va desenvolupar amb encert, tot i que va quedar lluny de les 
expectatives de denuncia que es pretenien. 
 
La resta de membres de la comissió permanent valoren molt positivament la 
jornada on es van tractar temes molt importants i interessants. I es felicita al grup 
de treball  DHA i JS per la feina. 
 

7. Relleu dels càrrecs Presidència i Vicepresidència i  representant del Consell 
d’Administració.  
 
El Vicepresident demana i anima als membres de la comissió per tal que es 
presentin als càrrecs de Presidència, Vicepresidència i representant del Consell 
d’Administració en el plenari d’urna que es preveu pel mes d’abril de 2023, ja que 
ell no té previst en presentar-se a president. 
 

8. L’elecció de la nova sindicatura  
 

El Santi Aragonés informa que les votacions seran el proper 15 de desembre i fa 
un resum de les persones candidates i els suports que tenen. 

 
9. Ordre del dia i organització audiovisual i del càte ring del plenari del 20 de 

desembre  
 

 Es consensua que en l’orde del dia del proper Plenari han de constar els punts 
següents: 

  
• Arrendament del local del CET. 
• Incorporació de l’OAT al Consell Municipal de Medi Ambient 
• Renovació de càrrecs 
• Balanç del pla de treball 2022 
• Tancament del pressupost de l'any 2022 
• Aprovació del pla de treball i pressupost 2023 

 
  

La coordinadora s’encarregarà del càtering pel proper Plenari i el secretari que a la 
sala de la Masia Freixa es pugui projectar les presentacions previstes. 

 
10. Temes sobrevinguts  

 
El Santi Aragonés proposa que l’OAT estigui present al forum d’entitats. La resta 
de membres de la comissió permanent ho consideren adient. 
 

La sessió finalitza a les 18:20 h 


