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 Acta de la reunió 17 del GRUP QSA 

 

 
Dia:         11 d’octubre 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: 

 

Alejandra Calleros 

Rosa Egea 

Juana Martín 

Pilar Quintanilla 

Bea Escribano 

 

Excusen assistència: 

Joan Comallonga 

Gemma Nadal  

 

   

 

 

 
Ordre del dia:  
 

1. Aprovació de l’acta del dia 5 de juliol 2022 
 

2. Informació de la Coordinadora  
 

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

     (Juana, Pilar i Ale) 
 

4. Normativa aigües grises habitatge (Joan) 
 

5. App de les fonts de Terrassa (Bea) 
 

6. L’enquesta sobre els hàbits (Rosa i Gemma) 
 

7. Preparar Pla de treball 
 

8. Torn obert de paraules 
 
___________________________________________________________________ 
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1. Aprovació de l’acta del dia 5 de juliol 2022 

 S’aprova l’acta 
 

2. Informació de la Coordinadora  
 
Activitats realitzades: 
 

 Conferència-debat en un cicle de conferències de reflexió “Agir pour le 
vivant” en l’àmbit d’Aigua, Governança i Territori, dimecres 24 d’agost a 
Arles  

 

 Presentació de resultats del taller que vàrem fer al febrer sobre “L’OAT 
una pràctica de govern de l’aigua. Anàlisi dels comuns”. A càrrec de 
l’Edurne Bagué,  Dimarts, 13 de setembre a Terrassa. 

 

 Presentació del treball de camp de la tesi doctoral sobre l’Observatori de 
l’Aigua de Terrassa. A càrrec de Dona Geagea, PhD candidate a la Vrije 
Universiteit d’Àmsterdam. Dijous, 22  de setembre 

 
Properes activitats: 

 Presentació del treball dels estudiants Gabriel Santano i Thomas 
Tjeerdsma 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”. Data 
18 d’Octubre 18h. A L’ESEIAAT-UPC 

 

 Cafès científics Centre excursionista - OAT Tema: Biodiversitat Urbana, 
com tornem les nostres ciutats més habitables. Ponent: Dr. Jordi Morató 
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. Data: 21 octubre a 
les 19.30h al CET. 
 

 Sessió formativa-debat Tema: la remunicipalisació i l’OAT International 
Education of Students-IES Abroad Barcelona. Data: 24 octubre  ales 
9h30’al espai UPC-Terrassa 

 

 Seminari 3 Observatoris de l’aigua. Què són i què impliquen. 
S’exposaran els casos de l’Observatoire Parisien de l’Eau i de 
l’Observatori de l’Aigua de Terrassa. Dimecres 9 de novembre de 10h a 
13h. Dins de formació tècnica la gestió de l’aigua. drets socials i nous 
models de governança. Organitza la Càtedra UNESCO de 
Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona. 
 

 Terrassa - Water Remunicipalisation. Dimarts 29 Novembre 
  10h Visit to Taigua: Aigua Municipal de Terrassa. Amb Jordi 
Torredemer11.15h Talk Water Remunicipalisation: Case of Terrassa 
amb Joan Gaya ("Water" Commissioner of Terrassa about Water 
management), Anna Crispi (Ajuntament de Terrassa) i Beatriz Escribano 
(l'Observatori de l'Aigua) 
 

 

http://www.oat.cat/


   
 
 
 
 

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

 
3. Continuació de l’estudi sobre l’històric de les analítiques de control de 
Terrassa  (Juana, Pilar i Ale) 

 

  La Juana i la Pilar segueixen baixant i adequant les analítiques de Taigua 
en el format excel per seguir el treball dels gràfics que ha d’elaborar 
l’Alejandra. Es reuniran per concretar la metodologia de treball. 

 
4. Normativa aigües grises habitatge (Joan) 
 

 No poden abordar aquest punt ja que en Joan no ha pogut assistir a la 
reunió. De fet estem pendent d’anar visitar algunes plantes de reutilització 
d’aigües grises per començar a elaborar la normativa aigües grises en 
l’habitatge. 

 
 

5. App de les fonts de Terrassa (Bea) 
 

 La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat contractarà un alumne en pràctiques 
que ens donarà suport al treball de les fonts. Juana i Pilar també aportaran les 
fotos de fonts que falten per penjar-les a l’APP 

 
6. L’enquesta sobre els hàbits (Rosa i Gemma) 
 

 Es posa a debat l’enquesta i s’arriba al consens. Ara es parlarà amb el grup 
de comunicació per donar divulgació a l’enquesta. 

 
7. Preparar Pla de treball 
 

 Les propostes de treball pel l’any 2023 són les següents: 
 

1. Treball Fi de Diploma de Juana Martin  sobre l’històric, present i futur de 
l’agricultura a Terrassa. La Sobirania agrícola de Terrassa. 

2. Continuació del històric de les analítiques de l’aigua de Terrassa 
3. Implementar la normativa de reutilització aigües grises habitatge de 

nova construcció 
4. Presentació dels estudis ACV per Roser Parés de Taigua 
5. Jornada-debat d’Aigües de Manresa 

 
9. Torn obert de paraules 

 No hi han intervencions, però celebrem l’aniversari de la Pilar que ens ha 
portat un bon pastís  
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