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2.1. Activitats i reunions realitzades:

 Jornada “Reptes de la gestió del  risc d’inundació en l’actual  context
d’emergència  climàtica”, dia  19  de  gener  de  2023,  de  9h  a  14h30’,  a
l’Ajuntament de Manresa. Vam assistir en Paco Rodríguez i Bea Escribano.
(Es va enviar totes les presentacions de la jornada).

 Reunions de les Permanents ordinària  el 9 de febrer i  7 de març a les
15h15’ (Documentació al web de l’OAT).i Permanent extraordinària el dia
16 de març, Lloc: ESEIAAT-UPC  Edifici  TR1,  sala de conferències. Carrer
de colom, 1. Terrassa.

 Reunió  Posada  en  comú  els  plans  de  treball  2023
Ajuntament/administració i OAT,  dimecres  25 de gener, Àrea de Media
Ambient  Ca  Pantà  20  2º  pis.  Vam  assistir  Anna  Crispi  (Directora  Medi
Ambient
Urbanisme i  sostenibilitat),  Marga Rodríguez  (Cap del Servei de Recursos
naturals  i  Sostenibilitat  Servei  de  Medi  Ambient
Urbanisme i sostenibilitat), Eva Nogueras, Paco Rodríguez i Bea Escribano.
(Informació en l’acta adjunta).
 

 Reunió amb en Joan Gaya, Preparació de la presentació del seu llibre el dia
20 d’abril  on ha col·laborat  la  Taula de l’Aigua.  1 de  febrer  de 2023.  Va
assistir Bea Escribano, sala de conferències TR1 ESEIAAT.

 Taula rodona” Aigua: gestió pública i democràtica”.  Dijous 2 de febrer.
Museu del Ter de Manlleu. Vam 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) Èric Sibina (Alcalde de Sant Vicent de
Torelló i Conseller del cicle de l’aigua d’Osona i del Consell d’Administració d
´Onaigua)  i Bea Escribano. Molt participatiu i  molt interessant conèixer les
dues realitats de gestió pública.

 “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 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, Mustapha 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  proposta per part del
síndic, de fer un vídeo curt de l’OAT que el Síndic divulgarà entre els barris.
Lloc: Masia Freixa.

 “Xerrada al voltant procés de remunicipalització de l'aigua a Terrassa i
presentació de l'OAT” El divendres 24 de febrer, un grup de vuit estudiants
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del  centre  d'estudis  superiors  "International  Education  of  Students  -  IES
Abroad Barcelona, van participar en la a l'Edifici de Campus UPC Terrassa.
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).
L'experiència de visitar l'OAT pels estudiants de l'IES Abroad Barcelona es fa
ja  per  tercera  vegada  des  del  curs  de  primavera  del  2022.  Per  aquest
col·lectiu,  escoltar  de  primera  mà com  un  moviment  social  pot  arribar  a
canviar el funcionament dels serveis bàsics a la població d'una ciutat, és un
exercici molt enriquidor cap als seus projectes i els hi permet tenir una idea
més concreta de com incorporar qüestions socials per enfortir la sostenibilitat
urbana en l'àmbit local.

 “Xerrada- Debat sobre la sobirania alimentaria a Terrassa”,  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.

 “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
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.

 “Reunió d’Eixos per les tes parts Taigua, Ajuntament i OAT”. El dijous 9
de  març  de  10h 30’  a  11h40’  a  la  Sala  de Presidència  de l’Ajuntament.
Assisteixen.

La Sra Lluïsa Melgares, 3a Tinenta d'Alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat
La Sra. Marga Rodriguez Asenjo Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat
La Sra. Anna Crispi, com a directora del servei de medi ambient.
La Sra. Cristina Escudé, directora de l’àrea d’urbanisme i sostenibilitat 
La Sra. Bea Escribano com a presidenta de l’OAT.
La Sra. Eva Nogueras com a coordinadora de l’OAT.
La Sra. Susana Abad, Cap d’Atenció al client de Taigua  
La Sra. Dolors Frigola com a membre de la comissió permanent de l’OAT.
El Sr. Joseba Quevedo com a membre de la comissió permanent de l’OAT.
El Sr. Santi Aragonés, com a membre del grup de control social de l’OAT.
El Sr. Jordi Torredemer, Cap del servei de comunicació i transparència de Taigua.
El Sr. Pere Mora, Cap de Logística de Taigua  
El Sr. Ramon Vázquez, gerent de Taigua  
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 Els 15 eixos de treball en l’espai de co-producció   
2023                               Estat Grup OAT

1 Pla de sequera En marxa QSA

2 Instrucció de comptadors, en procés de 
desenvolupament

           Aprovat    
En seguiment DHAiJS

3 Aforaments En marxa PVP

4 Tarifes: presentació treball acció-recerca UPC juny 
Dictamen

Programar 
Propera reunió ICS

5 Web de Taigua 
(no es troben al Pla d’Actuacions de Medi Ambient)

Revisió
con nua ICS-COM

6 Educació i recursos 
(no es troben al Pla d’Actuacions de Medi Ambient) En marxa E-C

7 Sabor i qualitat de l’aigua: Panell de tastadors i 
dipòsit En marxa  QSA

8 Comunicació: estudi del dors de la factura com a 
eina de informació. 

Per concretar
reunió COM

9
Indicadors: treballar per part de l’ajuntament i 
Taigua document marc d’indicadors. 
 (no es troben al Pla d’Actuacions de Medi Ambient)

Per confirmar ICS

10 Contracte programa Joan Gaya Per confirmar Permanent

11 Implementar comptadors digitals a la xarxa En marxa PiMA

12 Control del deute acumulat. En seguiment Permanent

13 Programa millora del gust de l’aigua:  depòsit i 
Anàlisi Cicle de Vida En marxa  QSA
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14 Unificació criteris d’ajuts socials
 (no es troben al Pla d’Actuacions de Medi Ambient) En marxa DHAiJS – ICS

15 Estudi per a la reu lització d’aigües regenerades i 
aigües grises 

Programar
reunió  QSA

Es contrasten i fusionen les propostes dels eixos de treball del Cicle de
l’aigua  amb  els  del  pla  de  treball  de  l’OAT,  assumint  el  rol  de
responsabilitat de cada part com es mostra a la taula. La reunió ha
estat de gran interès i es presenten els 15 eixos del pla de treball pel
2023 de l’OAT de: “Els 15 eixos de treball en l’espai de co-producció
2023”.                             

 “Cinefòrum ecofeminista: Projecció de la pel·lícula Les llavors de Berta
Càceres”,  Dilluns dia 13 de març, a les 18h al Cinema Catalunya, Aquesta
activitat ha sigut organitzada per les Dones d’Aigua amb la participació d’una
companya de l’Associació Mujeres Migrantes Diversas, aquest esdeveniment
es realitza en el marc del dia internacional de les dones i forma part del pla
de treball de l’OAT.

 “Gobernanza democrática de los servicios de agua y saneamiento
title of side event*”.  El 22 de març a les 18h,  Webinar, assisteixen
Leandro del Moral. Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) Spain.
La gobernanza democrática del agua y los derechos humanos al agua
y al saneamiento. Marcela Oliveira. Red Vigilancia Interamericana para
la Defensa y Derecho al Agua (Red VIDA). Latinamerican network y
Blue  Planet  Project,  Canadá.  Modelos  de  gestión  democráticos  y
participativos Lina Mondragón. Corporación Ecológica y Cultural Penca
De  Sábila.  Colombia.  Gestión  comunitaria  de  agua  y  saneamiento,
Luis  Babiano.  Asociación  Española  de  operadores  públicos  de
abastecimiento y saneamiento. Spain. Los indicadores de gestión y la
transparencia  y  rendición  de  cuentas,  Pablo  Sánchez.  European
Federation of Public Service Unions (EPSU).  European organization.
La  participación  de  las  secciones  sindicales  en  la  gestión  de  los
servicios, Beatriz Escribano. Observatorio del agua de Terrassa (OAT).
Spain.  La participación ciudadana en la gestión de los servicios de
agua. Moderator: Nuria Hernández Mora. Fundación Nueva Cultura del
Agua. Spain.

 “Resultats de l’enquesta hàbits d'ús d'aigua a la teva llar”
Des de l’Observatori d’Aigua de Terrassa (OAT)  i més concretament,
el grup de treball Qualitat i Sabor de l’Aigua s’ha realitzat i s’ha publicat
en el dia mundial de l’aigua, 22 de març a la nostra pàgina web un
estudi estadístic sobre els hàbits d’ús d’aigua a les nostres llars i una
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sèrie  d’informacions  i  recomanacions  de  pla  d’estalvi  degut  a  la
gravetat de la sequera que s’està patint.

 “Esdeveniment  paral·lel  al  Fòrum  de  Nacions  Unides  sobre
l'Aigua”  Webinar  del  23  de  Març  a  les  15h.  Sol·licitud  de  l’entitat
“Aigua és vida” que va ser acceptada. Acuerdos público-comunitarios:
participación  ciudadana  y  comunitaria  para  la  garantía  al  derecho
humano al agua y al saneamiento.

2.2. Activitats i reunions properes:

 Jornada  “Más  allá  del  grifo.  la  participación  ciudadana  en  la
gestión del agua”, Valencia, 25 de març de 2023 de 10h a 13:30h.
Organitza Fundación Nueva Cultura  del  Agua,  L’OAT participa a  la
taula de “La participación desde la ciutadania”. 

 “II Concurs de relats curts sobre l’aigua”, des del grup de treball
educació  de  l’OAT  es  convida  a  totes  les  escoles  de  la  ciutat  a
participar-hi amb l’objectiu de promoure l’interès dels infants i joves per
a l’aigua com a bé comú i escàs. La  temàtica d’aquest any és “Aigua
de  l’aixeta  versus  aigua  envasada”. El  termini  de  presentació  dels
relats,  s’ha  obert  l’1  de  març  i  es  tancarà  el  2  de  maig  del  2023
ambdós inclosos. Es convocaran les escoles guanyadores a la Festa
del Medi ambient que tindrà lloc l’11 de juny al Parc de Vallparadís per
fer el lliurament dels premis als autors i autores dels relats guanyadors.


