
Grup

o In

Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: dilluns 10 d’octubre de 2022 

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.



Grup

o In

Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: dilluns 10 d’octubre de 2022 

Properes activitats:

 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: 20 octubre a les 19.30h al CET.

 Sessió formativa-debat Tema: la remunicipalisació i l’OAT

International Education of Students-IES Abroad Barcelona. Professora

Alejandra Calleros.Data: 24 octubre a les 9h30’ a l’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.



Grup

o In

Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: dilluns 10 d’octubre de 2022 

Properes activitats:

• Sessió formativa-debat Tema: Terrassa – Wate Remunicipalisation

Estudiants d'universitats nord-americanes dins d'un programa que té

com a objectiu conèixer les institucions urbanes i, especialment, les

innovacions que algunes d'aquestes fan, en pro dels bens comuns.

Organitza Tomàs Herreros, docent i investigador sobre polítiques

públiques.

Data: dimecres 30 Novembre
10h Visit to Taigua: Aigua Municipal de Terrassa. Amb Jordi Torredemer

11.15h 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)

Lloc: segurament espai UPC-Terrassa

• Pla de treball 2023 : totes les entitats poden presentar propostes

d’activitats pel pla de treball (amb o no pressupost assignat) sempre que

s’ajustin als valors i principis de l’OAT.



Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Grup de treball Qualitat i Sabor de l’Aigua

• “Possibilitat de la reutilització d'aigua de 

pluja i de l'aqüífer al municipi de 

Terrassa”

• “Els impactes de la duresa de l’aigua 

en la salut i les activitats humanes” 

• Estudi sobre l’històric de les 

analítiques de control de Terrassa 

• Estudi de la normativa sobre l’estalvi 

d’aigua a la ciutat de Terrassa 

• Omplir de contingut l’App de les 

fonts de Terrassa



Grup

o In

Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: Dilluns10 d’octubre de 2022 

Pla de treball del grup de treball Qualitat i sabor de l’aigua 

2022
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 (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


