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1.- Antecedents 

Aquesta jornada tècnica, organitzada per MINA, Aigües de Terrassa  i AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación)  vol donar a conèixer la importància de les certificacions de qualitat i 
de gestió empresarial, en especial la norma ISO 22000 de Gestió de la Innocuïtat Alimentària, assolida 
per Mina i entenem que d’especial interès, pel que fa a les persones consumidores (clients/clientes), 
així com per a totes aquelles empreses o comerços per als quals l’aigua significa un recurs en la seva 
cadena de producció doncs aquesta certificació és una eina que ha de servir per a transmetre 
confiança envers el clients. 

Compartir tot allò que funciona, concretament les mesures establertes per garantir les pautes de 
seguretat i confiança pel que fa a la salut pública, entenem que ha de ser l’objectiu d’aquelles empreses 
o entitats en les que aquesta aposta permanent per la qualitat i la seguretat, ha esdevingut més que 
una manera de produir o fabricar passant a formar part de la seva personalitat i cultura corporativa. 

La jornada, està dirigida a totes les empreses i organitzacions sense importar la seva dimensió, ja que 
la qualitat i la seguretat alimentària ha de ser preocupació de tots i totes, especialment, mitjanes i 
petites empreses, i organitzacions en les que els aliments són la base de la seva activitat. 

La norma ISO 22000, aprovada l'any 2005, incorpora per primera vegada un model estructurat de 
gestió preventiva del risc sanitari en la indústria alimentària, basat en els conceptes APPCC (Anàlisi de 
Perills i Punts de Control Crítics) en un estàndard certificable i reconegut internacionalment, el que 
suposa en aquest sentit, un avantatge clar respecte la resta de models existents. 

En totes les activitats empresarials, guanyar-se la confiança del client i enfortir-la és bàsic i necessari. 
Hem preparat, per aquest motiu, aquesta jornada eminentment tècnica on, representants de 
l’administració i especialment d’empreses tan conegudes com són DANONE i Establiments VIENA ens 
exposaran els seus punts de vista, experiències i que els ha significat aquesta certificació en el seu 
esdevenir empresarial. 

A la vegada volem donar l’oportunitat als assistents de intercanviar idees amb els ponents i amb altres 
participants, per això s’ha programat un Networking-Café. 

Aquesta jornada es realitzarà a l’aula magna del Centre Cultural de Terrassa (Rambla d'Ègara, 340) el 
proper 9 de juny, de 10.00 a 13.00 hores. 

Per assistir a la jornada caldrà enviar un e-mail demanant invitació a:  

comunicacio@aiguesdeterrassa.com, o entrar en el Microsite específic, en aquest enllaç. 
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2.- Programa Jornada 

09.30 h. Recepció d’assistents. 

10.00 h.  Inauguració de la Jornada.  

 Sr. Marc Armengol 

 Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa. 

10.10 h. El paper de Salut Pública. Els Plans Sanitaris de l’Aigua. 

 Sra. Irene Corbella 

 Agència de Salut Pública de Catalunya.  

10.30 h. Cas pràctic sector de l’aigua de consum: La Certificació de la ISO 22.000 a Mina, Aigües 

de Terrassa. 

 Sr. Albert Manero. 

Responsable del Sistema de Gestió de la Innocuïtat de Mina, Aigües de Terrassa. 

 

10.50 h. Pausa cafè 

 

11.30 h. La Seguretat Alimentaria i la seva certificació. 

 Sr. Alfons Herrero 

 Tècnic de Certificació AENOR. 

11.50 h. Cas pràctic sector alimentari: L’experiència DANONE.  

 Sra. Mercedes Contreras Chaume 

 Quality Brand Manager i Responsable de Sistemes de Qualitat. 

12.10 h. Cas pràctic sector alimentari: L’experiència VIENA.  

Sra. Raquel Arrebola Fernández 

Directora de Qualitat Desenvolupament i Control. 

12.30 h. Taula rodona amb els ponents.  

Moderadora: Sra. Marta Brull 

Sotsdirectora de Qualitat i Medi Ambient de Mina, Aigües de Terrassa. 

13.00 h. Cloenda de la Jornada. 

 Sr. Josep Lluís Armenter 

 Director General de Mina, Aigües de Terrassa. 

 

La conducció de la Jornada anirà a càrrec de la Sra. Anna Muñoz. Directora Editorial del Diari Terrassa. 



 

 

 
 

 
JORNADA TÈCNICA 

”LA GARANTIA DE QUALITAT I SEGURETAT EN ELS ALIMENTS I EN 
L’AIGUA DE CONSUM” 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

Lloc:   Aula Magna del Centre Cultural de Terrassa 

Adreça:  Rambla d’Ègara, 340 –TERRASSA- 

 

 

 

 


