
ACTA 1 
Grup: Petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics  
Adreça: oat-petjadahidrica@googlegroups.com  
Data: 8 d’octubre de 2019 de 16h a 18h.  
 
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: 
 
Abraham Arcos Torres  

 

Beatriz Amante   
Beatriz Escribano   
Carme Fonseca   
Esther Querol   
Francesc Magrinya   
Gerard Torrent Camarero   
Jordi Morató   
Marti Rosas   
Miguel Angel Orduño Torres   
Natalia Sarmanto   
Quim Pérez   

 

   ----------------------------------------------- 
 Ordre del dia:  
 
1. Benvinguda.  
2. Presentació dels components.  
3. Presentació dels motius per la constitució del grup.  
4. Debat sobre objectius y funcionament del grup.  
5. Nomenament de la persona que exercirà la coordinació/representació del grup.  
6. Altres temes sobrevinguts.  
        

   ---------------------------------------------------- 

Membres assistents: 

 
Abraham Arcos  
Beatriz Amante  
Beatriz Escribano  
Esther Querol  
Francesc Magrinya  
Jordi Morató (via Skype) 
Juan Martínez  
Marti Rosas  

 

   --------------------------------------------------------- 

 



1. Benvinguda 
Juan Martínez , President de l’OAT dona la benvinguda als membres assistents del grup 
de treball, “Petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics” i comenta la 
dificultat de convocatòria.   
 

2. Presentació dels components.  
 
Es fa una roda de presentacions dels membres assistents; Juan Martínez (President 
OAT),  Francesc Magrinyà (Professor Agregat del Departament d’Enginyeria Civil i 
Ambiental de la UPC), Abraham Arcos, (representant de la CECOT),  Beatriz Escribano 
(Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC i vicepresidenta de l’OAT),  Martí Rosas                    
(Professor Titular UPC i Coordinador dels Treballs de Recerca de l’OAT), Esther Querol 
(membre de l’ADENC), Beatriz Amante (Professora del Departament d’Enginyeria de 
Projectes- UPC)  
 

3. Presentació dels motius per la constitució del grup. 
  

La creació del grup de treball “Petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics” 
està definit en les funcions de la creació de l’OAT i  es justificat per el pla de treball, a 
on la seva funció es la de desenvolupar: 
 
 “l’Estudi/proposta sobre petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics. 
Estudi sobre els impactes ecosistèmics del consum d’aigua a la ciutat (inclou la 
petjada de carboni) sobre disponibilitats de recursos i sobre mesures de millora en el 
context de la economia circular”. Aquest estudi es desenvolupa en el marc del Pla 
Director, i els seus objectius i continguts han d’estar acordats. 

 
Els àmbits d’estudi: “L’estudi/proposta sobre qualitat i sabor de l’aigua” i 
“L’estudi/proposta sobre l'eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució”, 
conjuntament amb el d’aquest grup estan connectats al Pla Director del Servei 
d'Abastament d’Aigua.  
 
El treball del grup s’ha de basar en els  13 Principis  de l’Aigua definits per l’OAT. El dos 
principis vinculats a aquest grup de treball són:  
 
Principi de sostenibilitat del cicle integral de l'aigua. Garantint i millorant la 
conservació dels recursos hídrics, deis aqüífers, deis ecosistemes i de les aigües 
superficials i subterrànies, minimitzant la utilització deis recursos, evitant la 
contaminació, reutilitzant les aigües depurades, adequant la qualitat als usos i 
millorant la captació i ús d'aigües pluvials , optimitzant els sistemes de reg, evitant-ne 
les pèrdues i el malbaratament , i utilitzant les millors tecnologies disponibles en la 
seva captació, distribució , utilització i tractament. 
no tenim encara resposta institucional. 
 
 
 



Principi de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei. Més enllà de la sostenibilitat 
financera i econòmica, la gestió del servei ha de garantir també la sostenibilitat 
ambiental i social, avaluada mitjançant el diagnòstic de l'estat ecològic dels sistemes 
hídrics i l'ús d'instruments d’anàlisi multicriteri, desenvolupats mitjançant el 
coneixement científic i la participació social. Ha de basar-se en un coneixement 
avançat sobre tots els aspectes del cicle de l'aigua i en l'ús de les millors pràctiques i 
tecnologies disponibles. I ha de saber integrar el coneixement científic, el coneixement 
tècnic, l’experiència, el treball i la participació social. 
 
Els grups de treball representats per un coordinador/a, que com a requisit ha de ser 
membre del planari de l’OAT,  entra a formar part de la Permanent. 

 
4. Debat sobre objectius y funcionament del grup.  

 
Pluja d’idees sobre: la petjada hídrica, economia circular, la energia alternativa 
renovable per la gestió de l’aigua, adaptar els ODS a la ciutat de Terrassa,..... 
 
La referència i l’experiència de l’estudi d’economia circular de Mataró realitzada per la 
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat pot ser un punt de partida per el pla de treball del 
grup. 
 
En Jordi Moratò es compromet a penjar el document  a compartir sobre l’experiència 
de l’aplicació de l’economia circular a Mataró, com a document de  punt de partida per 
elaborar un índex i un pressupost. Fins el dia 16 d’Octubre hi ha temps per fer 
aportacions. Es tindrà en compte en el nou pla de treball com es pot abordar aquest 
estudi. 
 

5. Nomenament de la persona que exercirà la coordinació/representació del 
grup.  
 

Beatriz Amante es nomenada coordinadora del grup del treball  “Petjada hídrica, 
economia circular i serveis ecosistèmics”. 
 

6. Altres temes sobrevinguts.  
 
Per fer funcionar el grup, es proposa que ens comuniquem per el Drive i s’intentarà fer 
la propera reunió de forma no presencial. 
 


