
 
Informe del grup de Treball de “Qualitat i Sabor de l’Aigua”  
 
Alejandra Calleros Islas membre substituta del Grup de Recerca en el plenari i col·laboradora de  
la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC s’ha incorporat al grup, serà la responsable Pla 
d'emergència en situacions de sequera a Terrassa i la representant  de l’OAT en el Comitè  
Municipal de Sequera. 
 
Hem realitzat 2 reunions des el dia 26 d‘abril (últim plenari) :  
27 d’abril de 2021 
13 de juliol de 2021 
 
 

 Treball de camp sobre les enquestes de satisfacció als usuaris/es de les empreses 
gestores a l’Estat Espanyol realitzat per Juana Martín, Pilar Quintanilla, Montse Flores 

i Bea Escribano, es presentat al grup. 

 El treball sobre l’estat de l’art sobre el “Sabor de l’aigua” per Mercè Agramunt, 
estudiant del Màster en ciència i gestió integral de l’aigua, de la Universitat de Barcelona 
en Conveni d’educació Educativa, Contracte en pràctiques.  

 Rosa Egea, Pilar Quintanilla, Gemma Nadal, Lorena Aguilar i Bea Escribano han acabat 
el treball de l’històric de 2011 a 1017 dels valors paramètrics de control de l’aigua 
de Terrassa.  

 Dins de la setmana de Medi Ambient es va realitzar la jornada “L’Impacte del Canvi 
Climàtic en la disponibilitat d’Aigua a Catalunya” 

Lloc: Sala de conferències TR1 ESEIAAT C/Colom nº1 

 Dia: 9 de juny a les 17h30’  
La preinscripció plena condicionada a la capacitat de la sala de conferència.  
Agrair la col·laboració de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat per els suport logístic i la 
gravació de l’acte, que esperem d’aviat tenir la seva edició. 

El fet de tenir debat presencial va ser gratificant. 

 Benvinguda a les persones assistents i presentació de l’acte a càrrec de 
Beatriz Escribano (OAT) (15 minuts) 

1ª xerrada. Albert Burón. Grup sobre el Governament del Canvi Climàtic de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. I com ho tenim això? L’emergència climàtica i 
la implementació de l’Acord de París. (30 min + 15 min preguntes) 

2ª xerrada. Marc Prohom i Duran. Cap de l’Àrea de Climatologia. Servei 
Meteorològic de Catalunya. ¿Com funcionen i què ens diuen els models climàtics 
per a Catalunya? (30 min + 15 min preguntes) 

3ª xerrada. Joan Albert López-Bustins. Grup de Climatologia de la Universitat de 
Barcelona. Les previsions d’afectació del canvi climàtic en els patrons de 
precipitació i a les conques hidrogràfiques de Catalunya. (30 min + 15 min 
preguntes) 

4ª xerrada. Andreu Manzano Rojas. Tècnic de l’àrea d’abastament d’aigua de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. La incorporació dels impactes del canvi climàtic a les 
anàlisis sobre la gestió, la garantia i la disponibilitat d’aigua, i les mesures 
associades que es preveuen. (30 min + 15 min preguntes) 

La sessió es va allargar fins les 20h 15’, degut en part a la durada de l’últim ponent  que 
es va excedir. Per la propera vegada fos bo només dos o tres ponents. 

 Visita pendent a la Estació de Tractaments d’Aigües Potables (ETAP) de 

Abrera. 

 En estudi viabilitat de la posada en marxa de la recuperació de les aigües 

grises ens els habitatges de Terrassa. 

 Pendent el treball de l’APP de les fonts de Terrassa. 

 


