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 Informe del grup pel plenari del dia 10102022 
 

 
Treball acabat: 
 

• S’ha presentat el 21 de setembre el treball de “Possibilitat de la reutilització 
d'aigua de pluja i de l'aqüífer al municipi de Terrassa” 2ª part, Thomas 
Tjeerdsma, Pràctiques externes del Màster Ciència i Gestió Integral de l'Aigua 
de La Universitat de Barcelona. Tutora: Bea Escribano 

 
Treballs en curs: 

• “Els impactes de la duresa de l’aigua en la salut i les activitats humanes”,  
Chaima El Allam, Treball de Recerca tutelat, Institut Cavall Bernat de Terrassa. 
Tutora: Bea Escribano, el lliurament és el primer de desembre. 
 
 

• L’estudi sobre l’històric de les analítiques de control de Terrassa. La 
Juana Martin i Pilar Quintanilla introdueixen les dades dels últims mesos 
recollides de les analítiques publicades per Taigua per complementar l’històric 
de les analítiques de control. L’Alejandra Calleros està elaborant les gràfiques 
complertes amb més anys d’evolució des del 2012 fins finals del 2022.  
 
 

• En procés l’”Estudi de la normativa sobre l’estalvi d’aigua a la ciutat de 
Terrassa” per Joan Comallonga del GREINTEC (Gremi d’instal·ladors de 
Terrassa i Comarca). Per presentar esmenes a la normativa de Terrassa 
sobre la reutilització de les aigües grises en edificis de nova construcció  

 
 

• Omplir de contingut “L’App de les fonts de Terrassa”, col·labora l’Eva 
Nogueras i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC amb un contracte  
en pràctiques d’un alumne del Institut Nicolau Copèrnic. 

 
 

• En Procés elaborar una enquesta per conèixer les “Pràctiques domèstiques 
per l’estalvi d’aigua a la llar” i realitzar enquestes dels hàbits quotidians de 
la ciutadania de Terrassa com el precedent de l’enquesta de l’aigua realitzada 
al 2021.  
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 Pla de treball 2022  
Grup de treball Qualitat i sabor de l’aigua   

Estat 
Previsió 

D’acabament 

1 
Jornada: experiències de reutilització d'aigua en altres 
ciutats, reutilització d’aqüífers, aigua regenerada i vies 
separatives  Aigües del Prat de Llobregat  

Fet - 

2 
Presenta esmenes a la normativa de Terrassa sobre la 
reutilització de les aigües grises en edificis de nova 
construcció  

En marxa No 

3 
Suport informàtic  per elaborar gràfics de les dades de 
valors de control de qualitat de l’aigua de Terrassa  

En marxa Sí 

4 App de les fonts de Terrassa  En marxa ? 

5 
Elaborar una enquesta sobre pràctiques domèstiques per 
l’estalvi d’aigua a la llar i  posar-la en pràctica entre la 
ciutadania de Terrassa 

En marxa Sí 

6 
Presentació del treball de l’estudiant de la UB sobre “La 
viabilitat de l’aprofitament de l’aigua dels aqüífers i aigua de 
pluja per el reg al terme municipal de Terrassa”  

Fet - 

7 
Sabor i qualitat de l’aigua: Panell de tastadors, dipòsit, ACV 
i estratègia Taigua (eix de co-producció) setembre a 
novembre  

Reunió demanada  ? 

8 

“Els impactes de la duresa de l’aigua en la salut i les 
activitats humanes”,  Chaima El Allam, Treball de Recerca 
tutelat, Institut Cavall Bernat de Terrassa. el lliurament és el 
primer de desembre. 

En marxa Sí  

9 Pla de sequera En seguiment - 
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