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Observatori de l’Aigua de Terrassa

OAT-INFO:
COMUNICAT 2
10 de gener de 2020

TEMA 1: Plenari OAT, 3 de decembre
Plenari ordinari de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, dimarts dia 3 de desembre 2019, podeu
descarregar aquí la documentació.
Ordre del dia:
1. Presentació nous membres plenari
2. Aprovació acta sessió anterior
3. Informe de presidència
4. Informe grups de treball + Taula-Educació
Grup de control social
Grup sobre dret humà a l’aigua i justícia social
Grup de transparència i indicadors
Grup de petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics
Grup de qualitat i sabor de l’aigua
Grup de projectes europeus i fonts de finançament
Taula-Educació
5. Aprovació Pla de treball i pressupost 2020
6. Elecció logotip OAT
7. Situació del dret humà a l’aigua a la ciutat
8. Torn obert de paraules

TEMA 2: Pla de treball 2020 de l’Observatori de l’Aigua de
Terrassa
A la reunió del Plenari de l’OAT del dia 3 de desembre de 2019 va estar aprovat el Pla de Treball
2020, a on es concreten els objectius i les funcions, el tancament del Pla de Treball 2019 i el
pressupost, les activitats i el pressupost per 2020.
El podeu descarregar aquí.
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TEMA 3: Elecció Logotip de l’OAT, 3 de desembre, i lliurament de
premis, 19 de desembre.
A la reunió del Plenari de l’OAT del dia 3 de desembre també es va aprovar el logotip guanyador
del Concurs logotip de l’Observatori de l'Aigua de Terrassa,
El sistema d’elecció del logotip de l’OAT s’ha basat en un concurs d’idees adreçat a l’alumnat
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de les escoles de Terrassa, han estat presentades 62
propostes per part de l’alumnat de l’Institut Montserrat Roig i de l’Escola Cultura Pràctica.
Van quedar finalistes 4 propostes:

La proposta finalista i guanyadora del concurs va ser Joana Camps Peiró de l’Institut
Montserrat Roig.
Els valors associats al logotip.
 Aporta l’idea d’aigua i comunitat.
 Connecta la idea de dona i aigua, una idea força de
l’observatori.
 L’abraçada de persones a la gota, fa al·lusió a la participació
ciutadana de forma afectiva i constructiva. Responsable.
 Transmet l'idea de col·laboració que es el fonament de
l’Observatori.
 Té capacitat per transmetre una idea i una emoció.
El nostre agraïment a les escoles participants:

I en particular a:
Marta Hernández, cap de Departament d'Expressió de l’Institut Montserrat Roig
Maite Márquez, Equip Directiu Creixen Terrassa - Cultura Pràctica
Raquel Moral, Cap d'estudis ESO-CF
Diego Martin, Dissenyador gràfic Flutter
Ara hem d’acabar de definir els colors dels logotip.
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Una vegada definits els colors del logotip dissenyarem tota la línia d’imatge de l’OAT.
El 19 de desembre es van lliurar els premis del concurs del logotip a l’Institut Montserrat Roig,
un per la guanyadora Joana Camps Peiró amb un val de 100 € amb material docent i un altre val
de 200 € també en material escolar per L’Institut Montserrat Roig.

TEMA 4: Pobresa energètica, 13 de desembre.
El Club de la saviesa de Canal Terrassa. Programa sobre pobresa energètica, del divendres 13 de
desembre. Un programa que creiem molt interesant d’exposició de la problemàtica, en el que
vam estar invitats. Pots visualitzar el programa en el següent contacte.
Club de la saviesa de Canal Terrassa: Pobresa energètica.

TEMA 5: Seminari sobre els principals requisits que afecten la
qualitat de l'aigua, 28 de gener.
Títol: Conèixer els principals requisits que afecten la qualitat de l'aigua per poder avaluar les
característiques de l'aigua de terrassa Requisits que afecten la qualitat de l'aigua
Ponent: Lídia Vázquez consultora de seguretat alimentària.
Data: 28 de gener de 15h 30’ a 19h30’.
Lloc: Carrer Colom nº 2, primer pis Aula 120, edifici TR10 de l’ESEIAAT Campus de Terrassa UPC
Pots descarregar aquí el Cartell
Organitza: Grup de qualitat i sabor de l’aigua de l’OAT
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Pots fer aquí la inscripció, a partir del dia 13 de gener, hi ha places limitades que s’atorgaran per
ordre d’inscripció, rebràs un missatge a l’adreça electrònica acceptant la inscripció.

TEMA 6: Publicacions
Publicació: Spain/Catalonia: Can Terrassa’s new public water service be a model?
Hem participat a la Conferencia Internacional Future is Public: Democratic Ownership of the
Economy, celebrada a Amsterdam els dies 4 i 5 de desembre, i organitzada pel Transnational
Institute (TNI), https://futureispublic.org/.
Vam estar invitats a presentar un dels 14 papers de referencia en la Conferencia:
Spain/Catalonia: Can Terrassa’s new public water service be a model?
Publicació: TFM, Estudi de Cas de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa
Treball de Final de Màster. Estudi de Cas de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.
Màster Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària. 2018-2019
Hug Lucchetti Barba

Comissió Permanent OAT

