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Punt 2.1. Informe de Presidència 
 

• “Jornada sobre els beneficis dels telecomptadors d’ aigua”, Dimecres, 15 
de febrer de 2023 de 16 a 19 hores. Aquesta serà la primera jornada i taula 
rodona sobre aquest tema a Terrassa que organitza el Grup de Projectes i 
Medi ambient de l’OAT. Experiència de Matarò, Reus i Vic sobre 
telecomptadors. Proposta de Terrassa sobre telecomptadors. Taula rodona 
sobre els beneficis de la seva implantació.  
Lloc: ESEIAAT-UPC  Edifici  TR1,  sala de conferències. Carrer de colom, 1. 
Terrassa. Joseba Quevedo responsable de la jornada i coordinador del grup 
va ser entrevistat al mateix dia al programa de Radio Terrassa El Submarí. 
 

• “Reunió amb el nou síndic de greuges de Terrassa, M ustapha Ben El 
Fassi”.  El dijous 23 de febrer de 10h a 11h. Vam assistir en Paco Rodríguez, 
Eva Nogueras I Bea Escribano. Reunió interessant i vam parlar del dret a 
l’aigua i de les possibles sinergies entre les dues entitats. I ens fa una 
proposta: fer un vídeo curt de l’OAT i el propi Síndic el divulgarà entre els 
barris. Lloc: Masia Freixa. 
 

• “Xerrada- Debat sobre la sobirania alimentaria a Te rrassa”,  Dijous 23 de 
febrer a les 19h. Rosario Pastor, professora de la UPC i col·laboradora de la 
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC va presentar el treball 
“Aliments circulars living lab a Terrassa”, Ignasi Martínez, membre de la 
Fundació Sant Galderic, va exposar l’estat de la pagesia a Terrassa i Marga 
Rodríguez, Cap del Servei de Recursos Naturals i Sostenibilitat, va explicar 
l’anella verda i el rol de l’ajuntament en la producció agrícola de la ciutat. 
Lloc: ESEIAAT-UPC  Edifici  TR1,  sala de conferències. Carrer de colom, 1. 
Terrassa. 
 

• “Presentació-debat de la remunicipalitazció de l’ai gua i de l’OAT”, 
Divendres 24 de febrer de 10h a 12h, pert part d’Alejandra Calleros, Paco 
Rodríguez i Bea Escribano a un grup de vuit estudiants del centre d'estudis 
superiors "International Education of Students - IES Abroad Barcelona 
(estudiantat de la professora Alejandra Calleros). Aquesta xerrada és part 
dels casos d'estudi que s'analitzen dins l'assignatura "Dissenyant la Ciutat 
Sostenible", la qual és part del nou pla "Pilars Globals" per incorporar els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible transversalment a l'oferta 
acadèmica d'IES Abroad, una entitat amb presència mundial que es dedica a 
oferir estances a l'estranger a estudiants de grau dels Estats Units. La 
particularitat d'aquesta assignatura és l'aplicació d'una metodologia educativa 
basada al desenvolupament d'un projecte per millorar la sostenibilitat urbana 
de la ciutat que els acull i es treballa conjuntament amb grups a altres ciutats 
del món (Niza, Berlín, Milà o Cape Town, entre altres). Lloc:  ESEIAAT-UPC  
Edifici  TR10,  Aula 1.26. Carrer de colom, 2. Terrassa 
 

 
 

• “Celebració del 4º aniversari de l’OAT”. El dissabte 25 de febrer al Raval 
de Montserrat, de 9h30’ a 13h (carpa, tríptic, roll-up exposicions, joc de 
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l’aigua, endevinar tres tipus d’aigua,...). Es valora positivament, però llàstima 
que la climatologia no va acompanyar gaire. I es conclou que és necessari 
aprofitar altres festes de barris o esdeveniments de la ciutat. Cal organitzar-
se millor. Es manifesta que encara hi ha distància amb la gent jove. 
 


