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 Acta de la reunió 13 del GRUP QSA 
 

 
Dia:  14-12-2021 

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  

Pilar Quintanilla 

Bea Escribano 

 

Excusen assistència:   

Juana Martín 

 

Ordre del dia: 

1º Aprovació de l'acta del 27 d’octubre de 2021  

2º Informe de la coordinadora (Bea) 

3º Presentació del treball de recuperació d’aigües grises en Terrassa (Document adjunt) 

(Joan) 

4º Presentació de l’estudi estadístic/gràfic de les analítiques de control (Ale) 

5º Enquesta i participació en el taller creació de capacitats a l’OAT (Bea) 

6º Torn obert de paraules i convocatòria propera reunió 

 

1º Aprovació de l'acta del 27 d’octubre de 2021  

S’aprova l’acta 

2º Informe de la coordinadora (Bea) 
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• Informe del plenari 14 d’octubre  

 

 Bea exposa les activitats i reunions més rellevants , a on es destaca la reunió 3 

de setembre dels Eixos de Treball de les 3 parts (OAT / Taigua /   Ajuntament), on 

es defineixen 9 espais de treball. Els diferents grups de treball i els representants 

del Consell social exposen el treball realitzat.  

 

• Plenari dia 16 de desembre Masia Freixa 

Bea convida a tot el grup el proper 16 de desembre a assistir al proper plenari.Com punts 

més rellevants de l’ordre del dia és el balanç OAT 2021, tancament de pressupost 2021,  

• Fotos de les fonts de Terrassa   

• Visita a Barcelona al panel de tastadors d’aigua per iniciativa de Taigua 

• Pla de treball aprovat per la permanent 2022 (Document adjunt) 

3º Presentació del treball de recuperació d’aigües grises en Terrassa (Document adjunt) 

(Joan) 

Joan presenta l’Estudi de la normativa sobre l’estalvi d’aigua a la ciutat de Terrassa. Ara el 

següent pas és visitar experiències de les localitats properes com Sant Cugat i Sabadell i tenir 

una valoració del seu funcionament abans de presentar la proposta de normativa. Es realitza 

un debat molt interessant. 

4º Presentació de l’estudi estadístic/gràfic de les analítiques de control (document 

adjunt) (Ale) 

Ale presenta l’estudi  estadístic de les analítiques des de 2012 fins al 2017. 

Proprerament Ale i Bea es reuniran per acabar de polir alguns detalls i entomar la 

continuació fins l’any 2021. Debat intens en l’exposició 

5º Enquesta i participació en el taller creació de capacitats a l’OAT (Bea) 

Bea demana que es contesti a l’enquesta de Creació de capacitats a l’OAT per així la 

dinamitzadora tenir una diagnosi més ajustada en la presentació del taller que es 

realitzarà el dia 24 de gener. 

6º Torn obert de paraules i convocatòria propera reunió 

No hi ha cap intervenció. 
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