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 Acta de la reunió del GRUP Sabor i Qualitat de l’Aigua

Dia: 13 d’octubre de 2020 
Hora: 16:30h a 18,30h.
Lloc: Edifici TR-10 de la UPC, c/Colom nº 2, primer pis - dreta, sala 1.26 
Contacte: oat-qualitataigua@googlegroups.com

Assistents: Dolors Frigola, Pilar Quintanilla, Rosa Egea I Beatriz Escribano

Excusen:  Guadalupe  Barajas,  Joan  Comallonga,  Juana  Martín,  Lorena  Aguilar,
Montserrat Flores, Juan Cazorla (a última hora per causes d’un company pendent de
la prova PCR).

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta de la reunió del dia 13 de febrer 2020

S’aprova l’acta del 6 de febrer de 2020

2. Reflexió-opinió sobre la nova realitat de l’OAT 

Bea explica la nova realitat de l’OAT amb la dimissió de Juan Martínez com a 
President i com a vicepresidenta de l’OAT passa a assumir la Presidència en 
funcions. Petit debat en torn de la situació i certa preocupació.

3. Informació de la coordinadora i retomar els temes pendents (Bea)

* La normativa de vies separatives en els habitatges implementada a Sant 

Cugat (Joan).

No parlem del tema ja que en Joan no ha pogut assistir el deixem pendent per la 
proera reunió

* Històric analítiques de Terrassa (Lorena)

Al  no  poder  assistir  Lorena  a  la  reunió,  Bea  explica  el  recull  fotogràfic  de  les
analítiques en paper fetes a l’Arxiu Municipal 4, 12 , 19 i 26 de juny i 3 i 16 juliol des
de l’any 2011 fins l’any 2017.
S’acorda que la Rosa i la Pilar col·laboraran a transcriure les dades de les fotos de
les analítiques de control  (en una primera etapa,  quedaria  veure els  paràmetres
d’interès de les analítiques completes com el tri a un excel per així poder treballar les
dades i elaborar  un històric dels paràmetres més identificatius amb la qualitat de
l’aigua de Terrassa (conductivitat, terbolesa,...).
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* Treball de camp d’enquestes en els municipis de Catalunya (Juana)

Bea explica, que al estar la Juana fora de Terrassa i no tenir una bona connexió de
wi-fi,  per conversa telefònica em va comentar que la feina està feta i  només falta
acoblar les diferents feines del grup ( Pilar, Montse i Juana). 

* Planificar visita planta potabilitzadora d’Abrera (Bea)

En aquests moments degut a les circumstàncies de la COVID19 no es contempla la
possibilitat de realitzar la visita.
* Planificar el pla de treball i elaborar el pressupost assignat de l’any 2021
Bea proposa un seminari sobre “Aigua i canvi climàtic a nivell local”, parlarà amb
l’Olga  Alcaraz,  experta  en  el  tema  del  canvi  climàtic  a  la  UPC  per  la  seva
organització.
Es demana a les persones del grup que pensin en propostes per el pla de treball del
2021.

4. Convocatòria Reunió 7 Grup de Treball QSA

Queda convocada la propera reunió per el dia 12 de novembre a les 18h

5. Temes sobrevinguts

La Guadalupe Barajas deixa transitòriament el grup degut a la càrrega de feina que
viu en aquests moments.


