
ACTA 2 
    
Grup: Qualitat i sabor de l’aigua  
Adreça: oat-qualitataigua@googlegroups.com  
Data: 16 de juliol 2019 de 19h a 21h.  
Lloc: Edifici TR-10 de la UPC, c/Colom nº 2, primer pis - dreta, sala 1.26 (davant de l'Escola 
Industrial)  
 

Composició del grup: 
 
Beatriz Escribano 
Dolors Frigola 
Guadalupe Barajas 
Isidro Martínez 
Joan Comallonga 
Jordi Morató 
Juana Martín 
Lorena Aguilar 
Montserrat Flores 
Natalia Sarmanto 
Pilar Quintanilla 
 
 
 Ordre del dia:  
  
 
1.- Aprovació de l'acta de la reunió del dia 27 de juny 
 
2. Presentació si s'escau dels nous membres del grup 
 
3.- Avançar sobre les propostes plantejades prioritzant-les 
 
4.- Model de funcionament del grup (com hem de treballar, agenda de reunions, dos 
responsables,...) 
 
5.- Temes sobrevinguts 
  
 

  

  

    ________________________ 

 

  

Assistents: 
Beatriz Escribano 
Dolors Frigola 
Guadalupe Barajas 
Juana Martín 



Lorena Aguilar 
Montserrat Flores 
 
Excusats/des 
Joan Comallonga (no va poder arribar) 
Isidro Martínez 
Jordi Morató 
Natalia Sarmanto (a posteriori) 
Pilar Quintanilla 
 
 
1.- Aprovació de l'acta de la reunió del dia 27 de juny 
 S’aprova l’acta. 
 

2. Presentació si s'escau dels nous membres del grup 
 Juana Martín, Guadalupe Barajas i Lorena Aguilar s’incorporen en el grup de treball QSA. Es fa 
un torn de presentacions. 
 
3.- Avançar sobre les propostes plantejades prioritzant-les 
Després de repassar les diferents propostes plantejades a la reunió del dia 27 de juny, la 
priorització de les propostes queda de la següent manera: 
 
1º  Tast d’aigua per la propera reunió (Bea) 
 
2º  Recull i anàlisi del històric de les analítiques de l’aigua a Terrassa (Lorena) 
 
3º Recull i interpretació de les enquestes fetes a la ciutadania per Mina i Taigua sobre els hàbits 
de l’ús de l’aigua (Juana i Bea) 
 
4º  Elaborar el balanç hídric de Terrassa (Lupe i Jordi) 
 
5º  Recercar com es vincula la composició de las característiques analítiques d’un aigua a la salut, 
de forma especial estudiar el cas de l’aigua de Terrassa (Montse) 
 
6º  Organitzar una Jornada Formativa sobre els impactes de la mina de potasses de Sallent 
(Dolors) 
 
7º Realitzar una diagnosis de la procedència de l’aigua de Terrassa i estudiar la viabilitat d’un 
tractament per millora el sabor (Joan) 
 
4.- Model de funcionament del grup (com hem de treballar, agenda de reunions, dos 
responsables,...) 
 
No s’arriba a un acord de model, s’espera al setembre moment en que les agendes de tots els 
membres del grup estiguin establertes. 
S’acorda que Bea el 16 de setembre enviarà la convocatòria de la propera reunió. 
 
5.- Temes sobrevinguts 
 
Ens desitgen bon estiu i s’aixeca la sessió a les 20h30’ 
 


