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 Acta de la reunió 9 del GRUP QSA 
 

 
Dia:  9 de març de 2021 
Hora:  18:00h 
Lloc:  Edifici TR-10 de la UPC, c/Colom nº 2, segon pis - dreta, sala 2.14 (davant 
de l'Escola Industrial) 
 
 
 
Assistència: 
 

Joan Comallonga 
Lorena Aguilar 
Juan Cazorla 
Santi Torras 

Pilar Quintanilla 

Mercè Agramunt 
Gemma Nadal 
Bea Escribano 
 
Excusen assistència: 
    

Rosa Egea 

Juana Martín 
 

Ordre del dia: 

1º Aprovació de l'acta del 21 de gener 

2º Incorporació de Gemma Nadal al grup 

3º Campanya "Beure l'aigua de l'aixeta" pel dia de l'aigua 22 de març 

4º Estat del treball de les enquestes als usuaris/es de les empreses gestores de 

l'aigua en l'estat espanyol 

5º Debat sobre  l'espai de diàleg i treball entre les tres parts: Ajuntament 

/administració, Taigua i OAT 

6º Torn obert de paraules i convocatòria propera reunió 
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1º Aprovació de l'acta del 21 de gener 

S’aprova l’acta del 21 gener. 

2º Incorporació de Gemma Nadal al grup 

Fem una ronda de presentacions del grup QSA. La Gemma Nadal també es presenta 

com estudiant del diploma Sènior “Ciència, Tecnologia i Societat”. De fet la Gemma 

ja està col·laborant amb el grup amb el projecte del recull històric de les analítiques 

de Terrassa 

3º Campanya "Beure l'aigua de l'aixeta" pel dia de l'aigua 22 de març 

 

Bea, explica la situació de la filmació del vídeo. L’OAT s’ha posat en contacte amb 

Canal Terrassa per la seva elaboració. També s’aprofitarà per fer un tast d’aigua. 

4º Estat del treball de les enquestes als usuaris/es de les empreses gestores de 

l'aigua en l'estat espanyol 

Pilar i Bea expliquen la reunió que van tenint el 2 de febrer, Pilar, Montse, Juana i Bea; 

l’estat del treball està avançat però es va decidir complementar l’estudi amb la població 

dels municipis de més de 25.000 habitants que estan gestionats ès una empresa pública, 

mixta o privada.  

5º Debat sobre  l'espai de diàleg i treball entre les tres parts: Ajuntament 

/administració, Taigua i OAT 

Després del debat, s’acorda que la millor manera de funcionar és treballar conjuntament 

les tres parts, marquen un calendari de reunions prioritzant els temes a tractar.  

Depenent del tema a treballar, les reunions poden ser de dues parts i fer més àgil la 

col·laboració.  

6º Torn obert de paraules i convocatòria propera reunió 

La propera reunió serà el dia 27 d’abril a les 18h. Possibles temes a tractar; la factura, 

com utilitza la factura com mitjà educatiu i el treball de la Mercè sobre el sabor de 

l’aigua. 
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