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El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha organitzat aquest 27 de setembre una jornada tècnica adreçada als 
serveis tècnics dels ajuntaments i les indústries que en formen part, així com les empreses concessionàries d’aigua 
que hi ha a la demarcació i que gestionen els serveis municipals dels consorciats. 

L’objectiu d’aquesta jornada, que ha comptat amb la participació d’una cinquantena d’assistents, és el de donar a 
conèixer el funcionament i la gestió del CAT a les entitats que l’integren, tant a nivell tècnic com econòmic i de gestió. 
Els consorciats són alhora partícips i clients, per la qual cosa conèixer el funcionament i els procediments del CAT 
enforteix les sinergies entre les parts. 

La jornada ha començat a les 9h a l’Aula de l’Aigua de l’ETAP, a l’Ampolla. A través de diverses ponències impartides 
per personal del CAT, els assistents han pogut conèixer les eines de gestió del CAT i també com es treballa per 
mantenir la qualitat de l’aigua subministrada. Un cop acabades les ponències, la jornada s’ha completat amb una 
visita a l’ETAP on els visitants han pogut conèixer de ben a prop com funciona el LQAIGUA (Laboratori de Qualitat de 
l’Aigua) i la Sala de Control, a més de veure alguns dels processos de potabilització. 

Les ponències han versat sobre Eines de gestió (Pla especial de protecció de la conducció, Normes d’explotació i 
Plec de condicions de serveis afectats) i Qualitat de l’aigua (Gestió i vigilància de la qualitat, Desinfecció alternativa al 
clor: nova instal·lació d’ozó, Sistema d’electrocloracions en alta i Noves propostes de control de qualitat). 
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El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha organitzat aquest 27 de setembre una jornada tècnica adreçada als 
serveis tècnics dels ajuntaments i les indústries que en formen part, així com les empreses concessionàries d’aigua 
que hi ha a la demarcació i que gestionen els serveis municipals dels consorciats. 

L’objectiu d’aquesta jornada, que ha comptat amb la participació d’una cinquantena d’assistents, és el de donar a 
conèixer el funcionament i la gestió del CAT a les entitats que l’integren, tant a nivell tècnic com econòmic i de gestió. 
Els consorciats són alhora partícips i clients, per la qual cosa conèixer el funcionament i els procediments del CAT 
enforteix les sinergies entre les parts. 

La jornada ha començat a les 9h a l’Aula de l’Aigua de l’ETAP, a l’Ampolla. A través de diverses ponències impartides 
per personal del CAT, els assistents han pogut conèixer les eines de gestió del CAT i també com es treballa per 
mantenir la qualitat de l’aigua subministrada. Un cop acabades les ponències, la jornada s’ha completat amb una 
visita a l’ETAP on els visitants han pogut conèixer de ben a prop com funciona el LQAIGUA (Laboratori de Qualitat de 
l’Aigua) i la Sala de Control, a més de veure alguns dels processos de potabilització. 

Les ponències han versat sobre Eines de gestió (Pla especial de protecció de la conducció, Normes d’explotació i 
Plec de condicions de serveis afectats) i Qualitat de l’aigua (Gestió i vigilància de la qualitat, Desinfecció alternativa al 
clor: nova instal·lació d’ozó, Sistema d’electrocloracions en alta i Noves propostes de control de qualitat). 
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consorciats 

 

 

D’acord amb el principi de transparència i la voluntat de mantenir una comunicació fluïda amb els consorciats, el 
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha organitzat aquest dimecres 27 de setembre una jornada tècnica adreçada 
als serveis tècnics dels ajuntaments i les indústries que en formen part, així com les empreses concessionàries 
d’aigua que hi ha a la demarcació i que gestionen els serveis municipals dels consorciats. 

L’objectiu d’aquesta jornada, que ha comptat amb la participació d’una cinquantena d’assistents, és el de donar a 
conèixer el funcionament i la gestió del CAT a les entitats que l’integren, tant a nivell tècnic com econòmic i de gestió. 
Els consorciats són alhora partícips i clients, per la qual cosa conèixer el funcionament i els procediments del CAT 
enforteix les sinergies entre les parts. 

La jornada ha començat, a les 9h, a l’Aula de l’Aigua de l’ETAP, a l’Ampolla. A través de diverses ponències 
impartides per personal del CAT, els assistents han pogut conèixer les eines de gestió del CAT i també com es 
treballa per mantenir la qualitat de l’aigua subministrada. Un cop acabades les ponències, la jornada s’ha completat 
amb una visita a l’ETAP on els visitants han pogut conèixer de ben a prop com funciona el LQAIGUA (Laboratori de 
Qualitat de l’Aigua) i la Sala de Control, a més de veure alguns dels processos de potabilització. 

Les ponències han versat sobre Eines de gestió (Pla especial de protecció de la conducció, Normes d’explotació i 
Plec de condicions de serveis afectats) i Qualitat de l’aigua (Gestió i vigilància de la qualitat, Desinfecció alternativa al 
clor: nova instal·lació d’ozó, Sistema d’electrocloracions en alta i Noves propostes de control de qualitat). 
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D’acord amb el principi de transparència i la voluntat de mantenir una comunicació fluïda amb els consorciats, el 

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha organitzat aquest dimecres 27 de setembre una jornada tècnica 

adreçada als serveis tècnics dels ajuntaments i les indústries que en formen part, així com les empreses 
concessionàries d’aigua que hi ha a la demarcació i que gestionen els serveis municipals dels consorciats. 

L’objectiu d’aquesta jornada, que ha comptat amb la participació d’una cinquantena d’assistents, és el de donar a 

conèixer el funcionament i la gestió del CAT a les entitats que l’integren, tant a nivell tècnic com econòmic i de 

gestió. Els consorciats són alhora partícips i clients, per la qual cosa conèixer el funcionament i els procediments 

del CAT enforteix les sinergies entre les parts. 

La jornada ha començat, a les 9h, a l’Aula de l’Aigua de l’ETAP, a l’Ampolla. A través de diverses ponències 

impartides per personal del CAT, els assistents han pogut conèixer les eines de gestió del CAT i també com es 

treballa per mantenir la qualitat de l’aigua subministrada. Un cop acabades les ponències, la jornada s’ha 

completat amb una visita a l’ETAP on els visitants han pogut conèixer de ben a prop com funciona el LQAIGUA 
(Laboratori de Qualitat de l’Aigua) i la Sala de Control, a més de veure alguns dels processos de potabilització. 

Les ponències han versat sobre Eines de gestió (Pla especial de protecció de la conducció, Normes d’explotació i 

Plec de condicions de serveis afectats) i Qualitat de l’aigua (Gestió i vigilància de la qualitat, Desinfecció 

alternativa al clor: nova instal·lació d’ozó, Sistema d’electrocloracions en alta i Noves propostes de control de 

qualitat). 
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