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 Proposta Acta de la reunió del GRUP PROJECTES I MEDI AMBIENT 
 

 
Dia: 3 NOVEMBRE 2021  
Hora: 16H-17H30 
Lloc: telemàticament al enllaç: meet.google.com/wcw-vxfy-qmd    
 
Assistència: 
- Santiago Torras  
- Joseba Quevedo  
- Beatriz Amante  
- Abraham Arcos  
- Gemma Cervantes  
- Jordi Morato  
- Brent Villanueva  
 
Excusen l’assistència: 
    
Cap 
 
Ordre del dia:  
 

1. Presentació dels nous membres del grup 
Es va fer un breu presentació de tots els membres del grup i en especial dels nous 
membres: Santiago Torras, Gemma Cervantes i Brent Villanueva 
 

2. Informe del grup 

S’informa d’un treball final de grau d’un estudiant de la UPC sobre la 
monitorització de la petjada carbònica de algunes instal·lacions de TAIGUA, 
de dos treballs coordinats per Jordi Morato sobre economia circular del aigua 
a Terrassa i sobre solucions renaturalització a Terrassa per mitigar situacions 
extremes del canvi climàtic, que seran presentades a continuació a la reunió, també 
es comenta que es va realitzar una xerrada telemàtica el dia 27 d’octubre sobre 
analítica de dades aplicada a la xarxa en alta de TAIGUA per part de Joseba Quevedo 
amb 20 persones que van assistir a la xerrada i s’informa que el dia 10 de novembre 
hi haurà una presentació sobre economia circular del aigua per part de Jordi Morato, 
Brent Villanueva i Beatriz Escribano a la casa Freixa.  
D’altre part, Jordi Morato explica que s’ha parlat amb la presidenta de la OAT per poder 
aconseguir que el Ajuntament doni suport a una convocatòria pel foment d’actuacions 
de renaturalització i solucions verdes de ciutats grans com Terrassa 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15757) capítol II i que encara 
no tenim resposta del Ajuntament per la qual cosa sembla improbable presentar cap 
proposta abans de que acabi el termini de presentació , que es a finals de novembre 
del 2021. 
 

3. Estudi sobre economia circular del aigua   
Brent Villanueva presenta el estudi que s’ha fet sobre economia circular del aigua a 
Terrassa i de les experiències a la càtedra UNESCO de sostenibilitat de la UPC a les 
ciutats de Matarò i Reus. 
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4. Estudi sobre renaturalització i solucions verdes a Terrassa per mitigar 
situacions extremes del canvi climàtic 
Jordi Morato presenta el estudi que està a punt de finalitzar sobre possibles actuacions 
de renaturalització a Terrassa per mitigar situacions extremes del canvi climàtic. 
 

5. Proposta sobre projectes d’innovació i recerca a Terrassa 
Joseba Quevedo presenta una proposta que analitza el baix o nul posicionament del 
Ajuntament de Terrassa sobre projectes d’innovació i de recerca en el sector del aigua 
per accedir als ajuts europeus de Next Generation i la necessitat de que inclogui un 
o diversos projectes de futur relacionats amb la temàtica del aigua. La intenció es que 
els membres  del grup opinin sobre aquesta proposta i sis creu convenient, que es 
pugui presentar a les proiperes reunions de l’executiva i del plenari de la OAT. 
 

6. Acord sobre la creació d’un espai Drive pel grup 
S’acorda crear un espai Drive per tots els membres del grup de projectes i medi 
ambient per compartir els documents que s’han presentat avui i de properes reunions.   
   

I es dona per acabada la reunió a els 17h40 del dia 3 de novembre del 2021 
 
Joseba Quevedo 
Coordinador del grup de projectes i medi ambient 
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