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• Projecte impulsat pel Parlament Ciutadà i el procés
social per a la remunicipalització de la gestió de
l’aigua.

• Constituït el 20 de febrer del 2019, posa en marxa amb
la voluntat política, la governança de la ciutat
aprofundint en la participació de la ciutadania.

• Nou espai. L'objectiu és contribuir a iniciar una nova
etapa i definir una nova cultura de la participació
ciutadana en la gestió dels béns comuns de la ciutat.

Què és l’OAT?       



La misió i els objectius

• El seu objectiu és articular la participació de la
ciutadania en la definició de les polítiques i en les
decisions estratègiques que afecten el servei, en la
presentació de propostes, en l'elaboració d'estudis i
informes, en la informació i formació de la ciutadania, en
la rendició de comptes i el control públic.

• L'OAT vetllarà pel compliment dels 13 principis rectors
recollits en els següents àmbits:

L’aigua com a dret humà   
L’aigua coma a servei públic

L’aigua coma a control ciutadà
La eficiència i sostenibilitat



Grup
o In

Terrassa s’ha convertit en un laboratori i 
estem experimentant



Que té un funcionament autònom

• Un funcionament autònom amb els recursos 
suficients per poder desenvolupar les seves funcions 
i assolir els seus objectius

Pla de treball propi
Control sobre l’ordre del dia
Presidència/Vicepresidència autònomes
Coordinació al servei de l’OAT
Pressupost suficient
Compromís social i capacitat de treball



Estructura i model de funcionament
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Composició del plenari de l’OAT
33 persones 

Grup
o In

Identitat Persones 
participants

Participants nats 4
Govern Regidora 1
Grups polítics 5
Grups socials 9
Grups econòmics 3
Sindicats 3
Escoles 3
Universitat 3
Taigua 2



Què hem fet i què estem fent?

• Les dinàmiques dels grups de treball han aportat
coneixement, propostes, debat i participació enfortint
de forma co-responsable amb el govern i Taigua la
gestió de l’aigua a Terrassa.

• La vinculació OAT/Universitat ha estat de gran valor
per potenciar i enriquir aquestes dinàmiques.

• La creació de l’espai de treball conjunt de co-
producció dels tres actors Govern/Administració, 
Taigua i OAT.

• La nostra web http://www.oat.cat/

http://www.oat.cat/


Vídeo





espai en vies de tancament
espai en marxa
espai per concretar reunió
espai per formalitzar

Els 9 eixos de treball en l’espai 
de co-producció

1. Instrucció de 
comptadors
2. Aforaments
3. Tarifes
4. Web de Taigua
5. Educació i recursos

6. Pla de sequera 
7. Sabor i qualitat de 
l’aigua
8. Comunicació
9. Indicadors



Què volem?

• Engrescar a persones compromeses amb els nostres 
valors a participar en el projecte i saber captar l’interès 
de la joventut.

• Disseminar la nostra curta però densa experiència a 
altres municipis.

• Convertir l’OAT en un projecte consolidat que ens 
aboqui a una ciutat sostenibilista en la gestió integral de 
l’aigua.

• Assolir els objectius dels 9 eixos en l’espai de co-
producció treballant des de la transparència, la 
confiança, el respecte i la rendició de comptes.



http://www.oat.cat/
info@oat.cat

Moltes Gràcies !!!

http://www.oat.cat/

