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 S’han fixat quantes ponències hi ha sobre tecnologia en 
aquest Congrés de l’Aigua...sobre reutilització?

 S’han fixat a quina hora l’han posat? 
 (comentar els estudis del Premi Nobel Daniel Kahneman...)

 Vol dir això que els Amics de l’Aigua.... ? 



Ells saben que quan parlem de reutilització estem parlant de 
tres coses (com a mínim..):

- Aspectes “tècnics” (hi ha tecnologia?, per tractar què i com? )

- Aspectes “administratius” (com es regula, qui ho paga...)

- Aspectes “socials” (marc mental, paradigmes..)

- I les relacions entre aquests elements no són simètriques....





Sortida 

depuradora

Tractament 

“adequat”
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utilitzar

L’aigua que surt de la depuradora: 

Existeixen prou avenços tecnològics per a 
tractar-la i reutilitzar-la...  ?????????



SÍ
La resposta és ben senzilla
sense cap mena de dubte...

I ho dic sense necessitat d’entrar en detall 
per a quin ús...

-Agrícola,
-Industrial,
-Recreatiu,

-...
I també per beure, naturalment!!



 Perquè per als/les tecnòlegs/gues el tractament necessari per a un 
ús posterior implica treballar amb dos grans grups de paràmetres:

- Sòlids
- Microorganismes

(aquesta és la resposta ràpida per a una ponència de 15’

per a més matisos, 

a les universitats poden 

trobar cursos de varis crèdits)



Es disposa de les tecnologies adequades

- Operacions unitàries de separació 

- Operacions unitàries  de desinfecció….

- Així com les altres operacions unitàries complementàries…
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1. UV provides rapid, effective inactivation of microorganisms through a physical
process

2. It’s simple, safe and environmentally friendly

3. There’s no need to transport, handle or store toxic or corrosive chemicals

4. No disinfection by-products are created and no negative effects on aquatic life

5. It’s highly effective at treating chlorine-resistant protozoa such
as Cryptosporidium and Giardia

6. Effective and efficient for all flow rates, and is suitable for small rural 
communities to large municipalities

7. Able to treat primary effluent, combined sewer overflow, secondary effluent and 
tertiary reuse effluent





L’actual....

 Demanar consell a les universitats i/o

 Contactar amb les empreses que s’hi dediquen

En aquest país tenim bons/es professionals

que poden trobar la línia de procés 

més adequada per cada situació.



Evidentment serà....

Recórrer a un ordinador que serà qui ho farà més eficientment!!! 
(posant una mica més de IA i IoT a la nostra vida...)

I mentre Google, Amazon, Microsoft,...no s’hi han adonat..

A la UdG, en el marc del projecte Novedar amb 14 universitats 
espanyoles més hem desenvolupat un software (NOVEDAR-
EDSS)...que ara està comercialitzant una empresa americana!



Cap a on creuen que aniran els nous avenços tecnològics en l’àmbit 
de la reutilització de l’aigua

 Seran millores incrementals del que ja anem fent?
 O seran realment canvis disruptius que pot ser algú ja albira?

I (seguint al Prof Olsson) quina serà la “driving force”?

 vindrà del nostre àmbit de la tecnologia de l’aigua?
 vindrà d’altres àmbits com la IT, bio, nano?... Ó

 vindrà de l’àmbit social que demanarà coses diferents? 



 Moltes gràcies a totes les persones a les que he emprenyat per 
preparar aquesta ponència

 Però especialment a una que crec es mereix un homenatge per 
haver dedicat molts anys a predicar (en el desert?) al voltant de 
la reutilització a Catalunya: gràcies MIQUEL SALGOT!

 A partir d’aquí, els errors que hi pugui haver són tots meus!!


