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 Acta de la reunió 11 del GRUP QSA 

 

 

Dia:  13 de juliol de 2021 

Hora:  18:00h 

Lloc:  Edifici TR-10 de la UPC, c/Colom nº 2, segon pis - dreta, sala 2.14 o Aula 

126 primer pis (davant de l'Escola Industrial)  

 

Persones confirmades: 

 

Joan Comallonga 

Santi Torras 

Alejandra Calleros 

Rosa Egea 

Lorena Aguilar 

Mercè Agramunt (Skype) 

Gemma Nadal  

Bea Escribano 

 

Excusen assistència: 

Pilar Quintanilla    

Juana Martín 

 

Ordre del dia: 

1º Aprovació de l'acta del 27 d’abril i benvinguda a Alejandra Calleros 

2º Informe de la coordinadora 

3º  Treball de camp sobre les enquestes de satisfacció als usuaris/es de les 

empreses gestores a l’Estat Espanyol realitzat per Juana , Pilar, Montse i Bea (Bea) 

4º El treball sobre l’estat de l’art sobre el “Sabor de l’aigua” (Mercè) 

5º Viabilitat de presentar nova normativa de recuperació d’aigües grises en 

Terrassa agafant com a referència la normativa de Sabadell (Joan) 

 

6º Treball de l’històric de 2011 a 2017 dels valors paramètrics de control de l’aigua 

de Terrassa Rosa, Pilar, Gemma, Lorena i Bea han acabat. (Bea)  

7º Torn obert de paraules i convocatòria propera reunió 
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1º Aprovació de l'acta del 27 d’abril i benvinguda a Alejandra Calleros 

S’aprova l’acta de l’última reunió. 

Alejandra Calleros Islas membre substituta del Grup de Recerca en el plenari i 

col·laboradora de  la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC s’ha incorporat al 

grup, serà la responsable Pla d'emergència en situacions de sequera a Terrassa i la 

representant  de l’OAT en el Comitè  Municipal de Sequera. 

 

2º Informe de la coordinadora del grup QSA 

 Plenari el dia 15 de juliol de 2021  

La coordinadora exposa els punts de l’ordre del dia convidant als membres del grup a 

assistir-hi, ja que una de les principals missions és la participació. Al ser presencial 

s’espera que convidir més a les intervencions. 

La regidora presenta el punt que vam debatre a la reunió anterior i que finalment ha 

quedat aprovat al darrer Ple de l’Ajuntament. 

També és força interessant la  

Reivindicació per part del coordinador de Control Social sobre la transparència de 

Taigua, estem pendents de saber quins acords i/o informes es poden publicar de les 

actes del Consell Social. 

 

1. Aprovació de l’acta del plenari 26 d’abril de 2021 (Miquel) (2’) 

 

2. Informe de Presidència (Paco i Bea) (10’) 

 

3. Intervenció de la Regidoria 

* Trobada 31 de maig dels municipis per la gestió pública.  

* “Propuesta de resolución sobre la creación de un sello que reconozca el compromiso 

con los ODS y ambientales de los locales de hostelería y restauración a iniciativa del 

grup de Ciudadanos” (Lluïsa) (5’) 

 

4. Informe dels grups de treballs (Santi, Martí, Joseba, Emili i Bea) (25’) 

 

5. Informe per part dels representants de l’OAT en el Consell d’Administració (Emili i 

Juan) (5’)  
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6. Nova estratègia de l'OAT per fer públiques i participatives les accions sobre la 

transparència i bones pràctiques que volem implantar en la gestió de Taigua  

(Santi )(5’) 

 

7. Proposta de la Permanent en la participació a les xarxes per part de l’OAT (Eva) 

(5’) 

  

8. Torn obert de paraules 

 

 Visita pendent a la Estació de Tractaments d’Aigües Potables (ETAP) de 

Abrera. 

S’ha tornat a demanar la visita a la planta d’Abrera a l’ajuntament. 

 Balanç jornada canvi climàtic 9 de juny 

Es considera positiva la jornada sobre el canvi climàtic, es esgotar les places disponibles 

de la sala. També s’ha de fer la crítica sobre que 4 ponències en una mateixa sessió són 

masses i es recomana per la propera iniciativa fer tan sols 2 o 3, i així donar més temps 

al debat per aprofundir en els temes. 

 Vídeo beure aigua de l’aixeta (versió traduïda al castellà i al anglès) 

Ja tenim penjades al web de l’OAT les noves versions traduïdes del vídeo beure aigua 

de l’aixeta. 

 “Propuesta de resolución sobre la creación de un sello que reconozca el 

compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y ambiental de los 

locales de hostelería y restauración” presentada per ciutadans (veure 

document adjunt) 

Ja s’ha comentat en punt referent al plenari 

  Informe sobre la qüestió del gust de l’aigua a Terrassa. Inf.num.1 

28/04/2021 gerència (veure document adjunt) 

La primera part de l’informe d’en Ramon Vázquez sobre el gust de l’aigua va en línia 

amb el treball que està realitzant la Mercè Agramunt sobre “el sabor de l’aigua”.  En 

aquest sentit es vol realitzar un panel de tastador a on l’ajuntament vol implicar a els 

restauradors. 

D’altra banda, tal com diu l’informe:  
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“TAIGUA emprendrà en les properes setmanes la contractació d’un ACV per tal de 

comparar l’efecte de l’ús de diferents “productes”:  

1) aigua de l'aixeta provenint del tractament convencional d'aigua potable  

2) aigua de l'aixeta del tractament d'aigua potable convencional amb incorporació 

d’osmosi inversa a la potabilitzadora  

3) aigua de l'aixeta del tractament convencional d'aigua potable, amb osmosi inversa 

domèstica.  

4) aigua mineral en ampolles de PET  

5) aigua mineral en ampolles de vidre”  

 

Aquest estudi sembla interessant per ratificar i potenciar el beure aigua de l’aixeta. 

4º El treball sobre l’estat de l’art sobre el “Sabor de l’aigua” (Mercè) 

Després de l’última reunió amb la Mercè i la Bea, el treball està a punt d’acabar i 

pensem que al setembre la Mercè el podrà presentar. 

5º Viabilitat de presentar nova normativa de recuperació d’aigües grises en 

Terrassa agafant com a referència la normativa de Sabadell (Joan) 

 
El grup GREINTEC està estudiant el tema.  

 

6º Treball de l’històric de 2011 a 2017 dels valors paramètrics de control de l’aigua de 

Terrassa Rosa, Pilar, Gemma, Lorena i Bea han acabat. (Bea)  

 

La feina del treball de traspassar les dades dels valors paramètrics ja està acabada. Ara la Gemma i la 

Bea  faran un repàs conjunt per unificar els excels treballats. 

 

 7º Torn obert de paraules i convocatòria propera reunió 

Sense més i degut als possibles canvis en l’inici del curs vinent, es dona per 

finalitzada la reunió. 
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