
   
 
 
 
 

Observatori de l’aigua de Terrassa   
www.oat.cat   
 GRUP DE TREBAL Qualitat i Sabor de l’Aigua.. 
  
 
 

 Acta de la reunió 14 del GRUP QSA 

 

 
Dia: 8 de febrer de 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:  
 

1. Aprovació de l’acta del dia 14 de desembre de 2021 
2. Anàlisi dels indicadors en l’àmbit de la qualitat i sabor de l’aigua del 

document “Proposta de sistema d’indicadors per a una gestió 
transparent de l’aigua a Terrassa” (veure el document adjunt els indicadors 
sobres QSA). 

3. Continuació de l’estudi sobre l’històric de les analítiques de control de 
Terrassa. 

4. Planificar el pla de treball 2022, festa 19 de febrer i propera reunió 
5. Torn obert de paraules 

 

 
 

1. Aprovació de l’acta del dia 14 de desembre de 2021 
 S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 

2. Anàlisi dels indicadors en l’àmbit de la qualitat i sabor de l’aigua del 
document “Proposta de sistema d’indicadors per a una gestió 
transparent de l’aigua a Terrassa” (veure el document adjunt els 
indicadors sobres QSA). 
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Bea exposa el document sobre indicadors elaborat pel Martí Rosas, després 
d’analitzar els diferents punts s’arriba a les esmenes presentades de color blau: 
 

3.4 . Qualitat de l’aigua 
Aquest àmbit avalua la qualitat de l’aigua. Els indicadors d’aquest àmbit provenen de la referència 

(3) i la (7). 

 Número d’indicadors: 8 

1. Qualitat de l’aigua en el riu Llobregat (captació)  

2. Qualitat de les fonts de proveïment 

3. Qualitat de l’aigua potable subministrada 

4. Dispersió de la qualitat 1, 2 i 3 

5. Compliment dels assajos organolèptics  (totes les analítiques compleixen) 

6. Dispersió en les qualitats organolèptiques 

5. Valoració de l’aigua pels usuaris/es: les característiques de gust, olor, color, pressió 
i regularitat 

6. Agua residual tractada conforme a la normativa vigent: rendiment de la planta 
depuradora en % dels paràmetres de control  i compliment de l’abocament a la 
conca dels paràmetres de control. 

7. Valoració dels hàbits a la llar: beure aigua de l’aixeta, envasada o osmosi inversa o 
gerra amb filtre, cuinar  amb l’aigua de l’aixeta o envasada o osmosis inversa 

8. El plàstic generat  per l’aigua envasada  
 

 Número de pràctiques: 0 

 Principis OAT als quals fa referència aquest àmbit: 23 

 ODS als quals fa referència aquest àmbit: 2 
 

Principi 
OAT 

Definició Inclou 
 

ODS Definició Incl
ou 

OAT-P01 P. de dret d'accés  ODS-01 Fi de la pobresa  

OAT-P02 P. de preu just  ODS-02 Fam zero  

OAT-P03 P. del servei públic  ODS-03 Salut i benestar  

OAT-P04 P. de qualitat de l'aigua  ODS-04 Educació de qualitat  

OAT-P05 P. de sostenibilitat del cicle integral de l’aigua  ODS-05 Igualtat de gènere  

OAT-P06 P. de nova cultura de l'aigua  ODS-06 Aigua neta i sanejament 

OAT-P07 P. de treball en xarxa  ODS-07 Energia assequible i no contaminant  

OAT-P08 P. de participació ciutadana  ODS-08 Treball decent i creixement econòmic  

OAT-P09 P. de transparència  ODS-09 Indústria, innovació i infraestructura  

OAT-P10 P. de fiscalització i auditoria externa  ODS-10 Reducció de les desigualtats  

OAT-P11 P. de sostenibilitat financera  ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles 

OAT-P12 P. de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei  ODS-12 Producció i consum responsables  

OAT-P13 P. de plena recuperació i internalització dels costos  ODS-13 Acció pel clima  

 ODS-14 Vida submarina  

ODS-15 Vida d'ecosistemes terrestres  

ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides  

ODS-17 Aliances per a assolir els objectius  
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3. Continuació de l’estudi sobre l’històric de les analítiques de control de 

Terrassa. 
 
La Pilar i la Juana assumeixen el introduir les dades d’altres anys recollides de 
les analítiques de Taigua per complementar l’històric de les analítiques de 
control. Seguidament l’Alejandra podrà elaborar les gràfiques complertes amb 
més anys d’evolució des del 2011 fins avui.  
 
 
 

4. Planificar el pla de treball 2022, festa 19 de febrer i propera reunió 
 
El dia 19 de febrer es celebrarà el 3º aniversari de l’OAT, es muntarà una carpa 
davant de l’ajuntament a on s’exposarà exposicions sobre l’aigua des del grup. 
Es farà un joc d’aigua a on les persones han d’identificar l’aigua de l’aixeta, la 
d’osmosi inversa i la envasada.  En Joan se’n cuida de promocionar l’aigua 
d’osmosi.  
 

5. Torn obert de paraules 
La propera reunió serà el dia 5 d’abril a les 18h. 
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