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

Dia: Dijous 9 de febrer de 2023
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

Santi Aragonés

Secretari: Miquel Herreros 

Coordinadora tècnica: Eva Nogueras

Excusen la seva absència: Joseba Quevedo
Dolors Frigola

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La sessió s’inicia a les 15:15 h

1. Aprovació  de  l’acta  del  dia  dimarts  29  de  novembre  de  2022 i
informe de cessament 

Queda aprovada per consens l’acta de la darrera permanent del 29 de novembre 
de 2022.
I s’informa que es procedirà a tramitar el cessament com a membres del plenari
de l’OAT a la Fundació Sant Galderic, el Gremi d'Hostaleria i l’Aliança contra la
pobresa energètica, ja que els dos primers no han assistit a cap plenari ni el 2021
ni el 2022 sense justificar i l’Aliança ha manifestat la seva impossibilitat de seguir
sent membre.

2. Informació de Presidència i Vicepresidència 

2.1. Reunió Ajuntament (pla de treball)

Es trasllada al punt 9 de l’ordre del dia referent a la reunió a tres bandes.

2.2. Informe d’activitats realitzades 

El 19 de gener de 2023, la presidenta i el vicepresident van assistir a la  Jor-
nada “Reptes de la gestió del risc d’inundació en l’actual context d’emergèn-
cia climàtica” a l’Ajuntament de Manresa. 

El 25 de gener es va portar a terme una reunió per la posada en comú els
plans de treball  2023 Ajuntament/administració i  OAT, a l’Àrea de Media
Ambient Ca Pantà 20 2º pis. Van assistir Anna Crispi (Directora Medi Ambi-
ent Urbanisme i sostenibilitat), Marga Rodríguez (Cap del Servei de Recur-



sos naturals i Sostenibilitat Servei de Medi Ambient Urbanisme i sostenibili-
tat), Eva Nogueras, Paco Rodríguez i Bea Escribano. És important ja que
s’ha posat en comú un pla de treball pel 2023.

Es va assistir a una reunió amb el Joan Gaya per preparar la presentació
del seu llibre a l’abril on ha col·laborat la Taula de l’Aigua. 

El darrer dijous 2 de febrer, la presidenta i el vicepresident van assistir a la
taula Taula rodona” Aigua: gestió pública i democràtica”  al Museu del Ter
de  Manlleu  on  va  participar  Aron  Marcos  (tinent  d’alcalde  de  l’àrea
d’ecologia urbana i vicepresident de l’empresa municipal del servei d’aigua
de l’Ajuntament de Calafell) i va explicar el cas de Calafell en favor de la
gestió pública de tots serveis que presta l’Ajuntament. També va intervenir
Èric Sibina (Alcalde de Sant Vicent de Torelló i Conseller del cicle de l’aigua
d’Osona i del Consell d’Administració de Calafell). Consideren que va ser
una taula rodona molt participativa i molt interessant per conèixer les dues
realitats de gestió pública. 

2.3. Estat del conveni espai CET 

El secretari informa en l’estat que es troba l’expedient sobre la resolució
d’aprovació del conveni de cessió d’ús d’un espai del CET a favor de l’OAT.

2.4. Calendari d’activitats 2023 

El  vicepresident  exposa  i  informa  sobre  el  nou  format  del  calendari  
d’activitats del 2023.

3. Ruta per districtes 

El vicepresident exposa i informa sobre la ruta per districtes. En primer lloc valora
la primera experiència a Can palet i considera que va ser un fracàs degut a la
poca assistència.

I proposa per millorar dues coses: 

 Tractar algun tema particular en el que alguna entitat o districte que hagin
mostrat interès.

 Participar directament dins l’orde del dia al Consell de districtes

L’Eva Nogueras proposa  reunir els coordinardors i coordinadores de grups per
planificar una visita de tots amb la responsable de les coordinacions de districte
per aclarir quins temes es volen tractar.

4. Estat de la memòria 2021 i lliurament de fitxes 

La coordinadora informa que la memòria del 2021 ja està té quasi bé enllestida. I
farà arribar la versió definitiva a tots els membres de la permanent per portar-la al
proper Plenari. Passarà un enllaç per tal de complementar la memòria del 2022 i
a veure si també es pot  portar-la al proper Plenari.

I referent a les fitxes, explica que de moment n’hi ha vuit. I informa novament als
coordinadors/res dels diferents grups quina és la forma correcte per fer-les.

5. Comunicat Pacte de Ciutat

El Santi Aragonés informa el pacte de ciutat només ha sortit publicat al Terrassa
Digital i a la web del Malarassa, tot i que el de març sortirà a l’edició amb paper.
Li preocupa la poca difusió a nivell local, fins i tot considera que hauria de tenir
també difusió en mitjans de més tirada. 

I considera que l’OAT ha de redactar els compromisos del pacte de ciutat per



poder-ho  enviar  als  diferents  grups  polítics.  I  proposa  escriure  un  primer
esborrany.

També es proposa fer seguiment als diferents mitjans de comunicació per tal que
es faci difusió del pacte de ciutat. 

6. Jornada sobre els beneficis del comptadors 15 de febrer 

Tot i que el Joseba Quevedo ha excusat la seva absència, la presidenta informa
que de moment hi ha 26 persones inscrites. S’acorda entre el membres de la
permanent que en faran difusió.

7. Informacions dels Grups de Treball 

El Santi Aragonés, davant l’absència de la Dolors Frigola, informa sobre les notes
que li han deixat del grup del dret humà a l’aigua. 

En  primer  lloc  informa  que  s’ha  incorporat  la  Maria  Isabel  Marqués  (antiga
síndica de Terrassa) i el Joan Tamayo. I que han causat baixa la Montse Flores i
el Juan Cano. 

Seguidament explica que estan decebudes sobre la lentitud del procediment de
la instal·lació dels comptadors i  volen saber exactament on s’atura.  I  que les
reunions de seguiments amb l’Ajuntament no s’han respectat. I proposen que les
reunions es facin amb les tècniques del servei de medi ambient i que després,
aquestes, intentin desencallar les dificultats amb les tècniques d’OFIMAPE.

També considera que s’hauria d’unificar els criteris dels ajuts socials. 
I que hi ha la intenció de fer un altre taller amb la PAH.

L’Àngels  Tripiana,  coordinadora  del  grup  d’educació,  informa  que  vàries
biblioteques  han  demanat  la  maleta  per  unes  jornades  anomenades  “parcs  i
biblioteques naturalment” ja que tracten el tema de l’aigua.

I informa que vàries escoles han demanat la maleta i que s’haurà de gestionar
amb  la  biblioteca  que  la  tingui  en  aquell  moment  per  tal  de  poder-la  tenir
disponible.

També explica que s’està preparant un altre conte de l’aigua.

I el Santi Aragonés, coordinador del grup d’indicadors i control social, li dona la
paraula  al  Marti  Rosas per  tal  que informi  sobre com es  va desenvolupar  la
reunió  sobre  el  sistema  tarifari  i  aquest  explica  que  les  discrepàncies  o
diferencies són més a nivell  de forma que no pas de fons.  Les tècniques de
l’Ajuntament van informar sobre les dificultats que tenen per establir una tarifa.
Finalment les parts van proposar fer un seguiment en el treball sobre el sistema
tarifari entre l’Ajuntament i el grup de treball de l’OAT.

I  des del  grup es  vol  fer  una modificació  en el  calendari  per  incorporar  una
jornada amb l’Alfons Pérez sobre una nova visió dels ODS.

També han proposat als grups d’estudiants que treballin sobre la creació d’una
calculadora social de l’aigua.

L’Eva  Nogueras  del  grup  de  comunicació  informa  que  per  reforçar-se  han
contractat  a  la  COOP NATURAL  COMUNICACIÓ  per  donar  un  impuls  a  la
comunicació i difusió de l’OAT. I comparteix el pressupost pactat.

I aprofita per invitar als diferents grups de treballs a que li facin arribar els articles
que vulguin difondre.

I que el dia de l’aigua es presentarà els resultats de l’enquesta,  treball  que es fa



conjuntament amb el grup de treball QSA.

I per finalitzar aprofita per informar a tots els membres de la permanent que mirin
el calendari del google drive de l’OAT per saber cada mes quins esdeveniments i
activitats hi ha.

La Bea Escribano del grup de qualitat i sabor de l’aigua, informa que els dos
becaris  del  Nicolau  Copèrnic  estan  treballant  en  l’app  de  les  fonts  sobre  el
terreny, ja que l’informe de l’Ajuntament està molt desfasat.

També  que  es  va  contactar  amb  el  gerent  d’aigües  de  Manresa  per  fer
conjuntament una taula rodona amb el gerent de Taigua de les inversions per
millorar el gust de l’aigua, donat que es comparteix la mateixa font d’aigua, el
Llobregat.

S’està fent els tràmits per saber els resultats dels cicles de vida de les diferents
aigües (aigua d’aixeta, d’osmosis i envasada). S’informarà al respecte.

També informa que van visitar a Sant Cugat una planta sobre la reutilització de
les aigües grises en un edifici. I es vol parlar amb la regidora de l’Ajuntament de
Sant Cugat per proposar el mateix a l’Ajuntament de Terrassa.

I també informa sobre el panel de tastadors i com funciona.

I per finalitzar informa sobre el treball fi de diploma sobre l’agricultura a Terrassa
durant el passat, present i futur.

8. Preparar 4º aniversari de l’OAT el proper 25 de febrer al carrer

Es farà al Raval igual que l’any anterior i amb la mateixa formula. Es proposa fer
l’exposició de Dones d’Aigua i el joc del tast de l’aigua.

9. Reunió a tres bandes 1 de març

La presidenta exposa els eixos de treball de co-producció i es fa una valoració
conjunta de cada un d’ells. I comparteix també els punts que volen tractar les
altres dues parts per debatre si l’OAT vol treballar-hi o només vol estar informat.

I invita a tots els membres de la permanent a proposar qualsevol altre punt que
consideri que s’hagi d’aportar i que no estigui contemplat.

El  vicepresident  considera que no només són importants els  temes sinó que
també la metodologia. I a partir d’aquest moment s’inicia un debat sobre quina ha
de ser la metodologia. I es proposa que es demanarà que l’OAT estigui present a
les reunions de treball de l’Ajuntament i en la presa de decisions.

Abans de la reunió s’enviarà les propostes per part de l’OAT.

10. Temes sobrevinguts

El Francisco Rodríguez qüestiona com s’ha de decidir sobre el posicionament de
l’OAT en diferents reivindicacions socials.

I després d’un debat entre els assistents, es proposa portar aquest punt en el
proper Plenari.

La sessió finalitza a les 18:24 h


