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 Acta de la reunió 12 del GRUP QSA 

 

 
Dia:  27-10-2021 

Hora:  18:00h 

Lloc:  Edifici TR-10 de la UPC, c/Colom nº 2, segon pis - dreta, sala 126 primer pis 

(davant de l'Escola Industrial)  

 

 

Persones assistents: 

 

Joan Comallonga 

Santi Torras 

Alejandra Calleros 

Rosa Egea 

Gemma Nadal  

Bea Escribano 

 

Excusen assistència: 

Pilar Quintanilla 

Lorena Aguilar    

Juana Martín 

 

Ordre del dia: 

1º Aprovació de l'acta del 13 de juliol  

2º Informe de la coordinadora 

 Informe del plenari 

 Proposta de calendari 

 App de les fonts de Terrassa (document adjunt) 

 Document presentat sobre el gust de l’aigua al Consell d’administració de Taigua 

(document adjunt) 

 Varis pendents (Històric analítiques, estudi Estudio de encuestas de satisfacción a las 

personas usuarias de las empresas   gestoras del agua en municipios de más de 25.000  

habitantes del Estado Español, Treball sobre el gust de l’aigua,... 

 Pràctiques externes 

 

3º Pla de sequera (Ale) 

4º Estat del treball de recuperació d’aigües grises en Terrassa agafant com a referència 

la normativa de Sabadell (Joan) 
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5º Pla de treball 2022 

6º Torn obert de paraules i convocatòria propera reunió 

 

 
 

1º Aprovació de l'acta del 13 de juliol  

S’aprova l’acta del 13 de juliol sense cap esmena 

2º Informe de la coordinadora 

 Informe del plenari 

 

A partir de la reunió del passat dia 3 de setembre, hi hagut un punt d’inflexió en la 

coproducció i la cogovernança entre les tres parts implicades administració/govern, 

Taigua i OAT. Ha estat possible gràcies a aquest moment de reflexió conjunta i això és 

un bon punt de partida per aquest treball de coparticipació tant desitjat. S’han 

determinat 9 eixos de treballs. 

 

En referència a les reunions celebrades des del darrer plenari i que consten en el seu 

informe vol destacar la roda de premsa a la Masia Freixa en la presentació de la maleta 

pedagògica de l’aigua dels representants de la taula d’educació. Considera que va ser 

un acte entranyable. 

 

Fer expressa referència a la reunió sobre la proposta de tarifes de l’any 2023. Important 

el treball que s’ha de fer juntament amb Taigua i l’Ajuntament, ja que es planteja una 

nova política tarifaria i l’OAT hi ha d’estar present i per tant s’haurien de tenir unes 

conclusions sobre aquest nou sistema pel proper mes de juliol. El 2022 hi ha congelació 

de la tarifa. 

 

La reunió amb la comissió de rieres  va donar peu per conèixer les experiències mútues 

i mirar les sinèrgies entre elles. Va ser molt interessant. I van sorgir idees per compartir 

en endavant. 

 

 

 Proposta de calendari 

S’aprova el calendari de reunions ordinàries del grup de Treball QSA : 14 de desembre, 8 de 

febrer, 5 d’abril i 7 de juny 

 App de les fonts de Terrassa (document adjunt) 
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El treball avança molt bé, només quedarà entrar les fotos de les fonts. El treball s’entregarà a 

finals de gener. 

 Document presentat sobre el gust de l’aigua al Consell d’administració de 

Taigua (document adjunt) 

Hi han tres línies obertes:  

1º Disseny i construcció del depòsit d’homogeneïtzació i regulació de 2.000 m3 

2º Anàlisi del cicle de vida de les diferents aigües, de l’aixeta, osmosi inversa, envasada,... 

3º Estudi del Flavor Profile Analysis i panell de tastador 

Bea es posarà en contacte amb el responsable del Cap del Servei i Projectes Josep Maria Ruiz 

Boqué 

 Varis pendents (Històric analítiques, estudi Estudio de encuestas de satisfacción 

a las personas usuarias de las empresas   gestoras del agua en municipios de más 

de 25.000 habitantes del Estado Español, Treball sobre el gust de l’aigua,... 

 

L’històric analítiques s’assiganarà a una persona experta en la reltizació d’estudis de 

dades. 

 

D’altra banda esperarem la tornada de la Juana per realitzar la presentació del treball 

sobre “Estudio de encuestas de satisfacción a las personas usuarias de las empresas   gestoras 

del agua en municipios de más de 25.000 habitantes del Estado Español” 

 

La Mercè Agramunt complementarà el treball sobre “El sabor de l’aigua” 

 

Conjuntament amb en Jordi Morató estem dirigint les pràctiques externes de la 

Universitat de Barcelona  del estudiant del quart curs de Grau de Geologia. Universitat 

de ciències de la Terra.Gabriel Santano Baena sobre la “Viabilitat de reutilitzar l’aigua 

dels aqüífers i l’aigua de pluja en el terme municipal de Terrassa”. També hi ha altre 

oferta sobre “El reg dels parcs públics a Terrassa”, encara no està coberta. 

 

 
3º Pla de sequera 

 

Alejandra Calleros realitza una presentació en power point molt exhaustiva (que 

s’adjunta a l’acta) com a responsable de l’OAT del Pla de sequera de Terrassa. Ara 

queda d’analitzar les mesures i presentar les esmenes si s’esca, aquest trebal es farà 

conjuntament l’Ale i La Bea. Tot el grup felicita a l’Ale per la feina feta. 
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4º Estat del treball de recuperació d’aigües grises en Terrassa agafant com a referència la 

normativa de Sabadell 

 

Joan explica que el Gremi d’instal·ladors de Terrassa i Comarca ha realitzat una 

proposta sobre ”Estudi de la normativa sobre l’estalvi d’aigua a la ciutat de Terrassa” 

que han enviat a la coordinadora i es discutirà en primera instància en una reunió el dia 

9 de novembre a les 18h a la UPC. 

 

5º Pla de treball 2022 

 

No hi ha més temps i no es toca el punt 

 

6º Torn obert de paraules i convocatòria propera reunió 

 

No ni han 

S’aixeca la sessió a les 19h 50’ 
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