
 Observatori de l’aigua de Terrassa GRUP DE TREBALL GSQA.
 www.oat.cat

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

Dia: 23 de novembre  de 2020 
Hora: 18 h.
Lloc: Edifici TR-10 de la UPC, c/Colom nº 2, primer pis - dreta, sala 1.26 
Contacte: oat-qualitataigua@googlegroups.com

Assistents: Joan Comallonga, Montserrat Flores, Pilar Quintanilla, Rosa Egea, Juan
Cazorla, Eva Nogueras, Mercè Agramunt, Santiago Torras i Beatriz Escribano.

Excusen: Juana Martín i Lorena Aguilar.

Ordre del dia: 

1. Benvinguda a l'Eva, la Mercè i en Santi i agraïment a la Dolors

2. Aprovació de l'acta de la reunió del dia 13 d'octubre

3. Informació de la coordinadora

4. Propostes pla de treball 2021 i pressupost (si ho necessita) per presentar a

la Permanent el dia 25 de novembre

5.Temes sobrevinguts

1.Benvinguda a l'Eva, la Mercè i en Santi i agraïment a la Dolors i La Montse

Donem la benvinguda a la coordinadora de l’OAT Eva Nogueras que només assistirà

a les reunions del grup de treball  QSA quan es consideri necessari. Li donem la

benvinguda a la Mercè Agramunt,  estudianta del  “Màster  de Ciència  i  Gestió de

l’Aigua” de la Universitat de Barcelona, que estarà amb nosaltres per realitzar les

seves pràctiques de màster. 

A continuació es fa un torn de presentacions de totes les persones assistents.

La Dolors Frigola al ser la nova coordinadora del grup de treball Dret Humà a l’Aigua

(DHA)  i  la  Montse  Flores  per  equilibrar  els  grups de treball  passa a  forma part



 Observatori de l’aigua de Terrassa GRUP DE TREBALL GSQA.
 www.oat.cat

d’aquest  grup DHA i  s’acomiada del  grup QSA. A totes dues li  volem donar  les

gràcies per la seva participació i les seves aportacions.

2. Aprovació de l'acta de la reunió del dia 13 d'octubre

S’aprova l’acta de la reunió del 13 d’octubre

3. Informació de la coordinadora

La coordinadora informa sobre la nova situació de l’OAT i dels possibles canvis de

reestructuració. Així com de les properes reunions  de la Permanent i del Plenari.

4. Propostes pla de treball 2021 i pressupost (si ho necessita) per presentar a

la Permanent el dia 25 de novembre

El grup de treball aprova les següents propostes per el pla de treball 2021:

* Visita a la planta potabilitzadora d'Abrera (pendent des de confinament)

* Un seminari sobre “Aigua i canvi climàtic a nivell local”, s'adjunta la proposta.

* Treballar l'històric dels valors paramètrics de l'aigua de Terrassa de forma analítica
i a continuació informàtica.

* Un seminari sobre "La xarxa de distribució de l'abastament de l'aigua a Terrassa"
per Joseba Quevedo.

* APP Fonts de Terrassa.

* Treball de Mercè Agramunt, estudianta en pràctiques de Màster en ciència i gestió
integral  de l'aigua es planteja la possibilitat de l’estudi  de les normatives de vies
separatives per fer a l’ajuntament de Terrassa o estudiar la possibilitat de la creació
de la  xarxa de les aigües regenerades  (pendent).

*  Posar  en  marxa una campanya pedagògica sobre l’ús  de l’aigua  de l’aixeta  a
Terrassa.

5.Temes sobrevinguts

No n’hi han


