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 Acta de la reunió 15 del GRUP QSA 

 

 
Dia: 5 d’abril de 2022   

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 

Alejandra Calleros 

Rosa Egea 

Gemma Nadal  

Pilar Quintanilla 

Bea Escribano 

 

Excusen assistència:   

Juana Martín 

 

 

 
Ordre del dia:  
 

Ordre del dia:  
 

1. Aprovació de l’acta del dia 5 de febrer 2022 
2. Informació de la Coordinadora  

 Treballs en curs ( TRT (duresa de l’aigua i treball en pràctiques sobre els 
aqüífers en el màster de gestió Integral de l’Aigua) 

 Reunió amb Taigua i Ajuntament (Dipòsit, panell de tastadors/res, ACV) 

 Jornada de reutilització d’aigües de la setmana del Medi Ambient el cas 
del Prat del Llobregat 

 ...... 
 

3. Informació del comitè de Sequera (Ale) 
4. Continuació de l’estudi sobre l’històric de les analítiques de control de Terrassa 

(Pilar) 
5. Balanç de la festa del 3º aniversari (el joc de les aigües) 
6. Torn obert de paraules. 

 

 
1. Aprovació de l’acta del dia 5 de febrer 2022 
    S’aprova l’acta 
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2. Informació de la Coordinadora  

 Treballs en curs (TRT (duresa de l’aigua i treball en pràctiques sobre els 
aqüífers en el màster de gestió Integral de l’Aigua): 
 

Bea explica que els dos treballs que estan en procés: “Posibilidad de la 
reutilización de agua de lluvia y del acuífero en el municipio de 
Terrassa”, que està realitzant segona part del treball 
 

 Reunió amb Taigua i Ajuntament (Dipòsit, panell de tastadors/res, ACV) 
 

Bea exposa que que el panell de tastadors/res és de llarg recorregut.  
Quan s’acabi l’estudi dels diferents ACV comparatius, la Roser Pares 

vindrà a fer una presentació sobre la comparativa. 
 

 Jornada de reutilització d’aigües de la setmana del Medi Ambient el cas del 
Prat del Llobregat 

 
Conferència “Experiències de la gestió i de la reutilització d’aigües del Prat”,  
dimarts 7 de juny a les 18h, sala de conferencies de l’ESEIAAT, a càrrec 
de Aureliano García – Director Gerent d’Aigües del Prat. Irene Monteagudo 
– Tècnica responsable de la implantació de la xarxa d’aigua no potable 
d’Aigües del Prat. Bea Escribano Grup de treball de Qualitat i Sabor de 
l’Aigua, com moderadora. Explicaran l’experiència com a gestió pública de 
l’aigua des del 1989, l’abastament propi al municipi, la reutilització de les 
aigües regenerades i la creació de vies separatives (aigua potable i no 
potable) d’Aigües del Prat. Debat  intens al voltant dels temes exposats. 
 

 
3. Informació del comitè de Sequera (Ale) 

 Ale explica el prealerta de sequera. A la propera reunió del 25 d’abril es 
veurà si s’informa a la ciutadania de la situació 
 

4. Continuació de l’estudi sobre l’històric de les analítiques de control de Terrassa 
(Pilar) 

 Pilar explica com s’està actualitzant les dades de les analítiques en 
l’excel publicades por Taigua.  

5. Balanç de la festa del 3º aniversari (el joc de les aigües) 

 El joc de l’aigua va tenir molta acceptació i queda clar la subjectivitat de la 
percepció del sabor de l’aigua i la dificultat en identificar, l’aigua de 
l’aixeta, la d’osmosi i l’envasada. 

6. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

http://www.oat.cat/


   
 
 
 
 

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

 

 

 

 

http://www.oat.cat/

