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OBJECTIUS

PRESENTACIÓ     

CWP

COMPETITIVITAT 

INNOVACIÓ e I+D

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

INTERNACIONALITZACIÓ

CANVI ESTRATÈGIC

104 socis

+20 projectes anuals

5,2M€ finançament

+20 països en 4 anys

ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA



ECONOMIA CIRCULAR

Imatges de la Water and Circular Economy, 2018 – Ellen Macarthur - https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/ce100/Water-and-Circular-Economy-White-

paper-WIP-2018-04-13.pdf. 

Interpretació comuna 
del Diagrama de 
Sistemes d’Economia 
Circular específica de 
l’aigua.



ECONOMIA CIRCULAR

El camí de la energia

El camí 
dels materials

El camí de 
l’aigua

Font: Water Utility Pathways  in a Circular Economy, 2016. IWA  http://www.iwa-network.org/wp-
content/uploads/2016/07/IWA_Circular_Economy_screen.pdf



Font: Ligtvoet W. Et al. (2018), The Geography of Future
Water Challenges: PBL Netherlands

ODSs VINCULATS AMB L’AIGUA



OBJECTIU: Donar resposta als reptes i necessitats de la economia blava.

CONSORCI

Pressupost: 
3,6 M € 

(2,8 M€ per a PIMEs)

The GALATEA project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under the Grant Agreement nº873026

GALATEA
(call: H2020-INNOSUP-2018-2020)

EL PROJECTE ESTÀ ENFOCAT EN TRES EIXOS ESTRATEGICS DE LA UE:

Transició digital Transició 
ecològica

Economia 
circular

... I REPRESENTA UNA OPORTUNITAT PER:

PIMES per 
obtenir 

finançament 
directe.

Impulsar 
iniciatives a 

nivell europeu.

Establir 
col·laboració 

entres PIMES a 
nivell 

internacional.



• Energia
• Logística
• Medi ambient
• Desenvolupament de serveis

• Energia
• Digitalització
• Seguretat

• Digitalització
• Sostenibilitat
• Millora de manufactura

• Digitalització
• Sostenibilitat
• Seguretat

Necessitats pre-identificades durant la primera ronda de contactes amb stakeholders

GALATEA
(call: H2020-INNOSUP-2018-2020)

The GALATEA project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under the Grant Agreement nº873026

• Cadenes de valor 
complementàries

• Innovation clubs 
per fomentar la 
co-creació al 
voltant de 
necessitats reals

• Ampli ventall de 
tecnologies



Esquema del pilot de tractament AnMBR

Sistemes de control intel·ligents per per als 

sistemes recreatius d’aigua (piscina). 

WATERTUR: 
(call: COMRDI16-1-0064)

Esquema de reutilització de l’aigua residual al Vilar Rural Sant Hilari 

Tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible 
del cicle de l’aigua en instal·lacions turístiques

Blau: aigua neta de xarxa
Taronja: aigua residual
Groc: aigua semi-tractada 
Verd: aigua amb qualitat suficient 
per reutilització per reg

CONSORCI Coordinadors

Pressupost: 1.536.798 €

Finalització: abril 2021 



OBJECTIUS: 

• Donar a conèixer el valor de la legislació del sector de l’aigua a 

representants del sector turístic. 

• Promocionar la reutilització i estalvi d’aigua al sector dels hotels.

• Fer campanyes informatives i recollir informació per a dissenyar una 

legislació més efectiva per promocionar l’estalvi d’aigua. 

• Identificar quins seran els reptes de futur en la gestió de l’aigua al 

turisme i poder aportar respostes.

Pressupost: 
1.588.007 €

The WAT’SAVEREUSE project has received funding 
from the LIFE programme of the European Union 
under the proposal number LIFE19 GIE/FR/001013

WAT’SAVEREUSE
(call: LIFE 2019)

Coordinadors



• Proposa una gestió de l’aigua de les zones 

costeres basada en la natura .

• Impulsa el tancament del cicle de l’aigua.

• Potencia l’agricultura i generació d’energia 

mitjançant la gestió dels nutrients.

• Impulsa l’economia local i les cadenes de valor 

circulars.

• Desenvolupa serveis win-win per a l’economia el 

medi ambient i la comunitat dins el nexe aigua-

energia-aliments-feina. 

CONSORCI DE 27 SOCIS

Plantes demostratives a les illes gregues

Pressupost: 
12 MEUR

Període d’execució: 
54 mesos

HYDROUSA
(CIRC-02-2016-2017, grant agreement 776643)



HYDROUSA
(CIRC-02-2016-2017, grant agreement 776643)



Site Esquema Actuació Repte afrontat 

HYDRO1
Lesvos

Tractament anaeròbic i compostatge 
del fang, reutilització de l'aigua i 
producció de biogàs

Eliminar la descàrrega d’aigua residual al 
mar, reduir els costos del tractament per 
reutilitzar l’aigua, incrementar el 
subministrament de l’aigua i recircular els 
nutrients

HYDRO2
Lesvos

Reg de zones agroforestals amb aigua 
tractada rica en nutrients

Reutilització d'aigües residuals per a la 
fertirrigació, no importar fertilitzants, 
diversitat de productes, crear ecosistemes 
resilients

HYDRO3
Mykonos

Recollida de l’aigua de pluja per al reg 
de l'orenga

Subministrament d’aigua econòmic en àrees 
remotes, crear oportunitats de negoci amb 
petites inversions

HYDRO4
Mykonos

Recollida de l’aigua de pluja 
domèstica, acumulació a l'aqüífer per 
a els cultius locals 

Augmentar el subministrament d’aigua, 
producció d’aigua potable, recàrrega 
d’aqüífers per a reduir la intrusió salina

HYDRO5
Tinos

Tractament de l’aigua de mar i la 
salmorra per recuperar l’aigua I la sal i 
produir fruites tropical

Produir aigua dolça de l’aigua de mar. Reduir 
la importació de fruites tropical i produir sal

HYDRO6,
Tinos

Tancar els cicles de l’aigua en 
instal·lacions ecoturístiques

Fer autosuficients les instal·lacions eco-
turístiques en termes d’aigua, energia I 
producció d’aliments

HYDROUSA
(CIRC-02-2016-2017, grant agreement 776643)



• En un entorn d’innovació oberta és imprescindible la cooperació entre països, tipologia 

d’empreses i centres de recerca.

• Projectes de major impacte, cross-sectorials i d’impacte en el mercat

• Els èxits de Catalunya en molts projectes d’aigua en aquest àmbit ens posicionen davant 

de noves oportunitats de finançament als propers anys (Green Deal, Next Generation, etc)

• Els clústers són actors cabdals en l’impuls de la innovació en les polítiques europees.

• Europa té una gran oportunitat per a internacionalitzar tecnologies relacionades amb 

l’economia circular de molts d’aquests projectes. Per exemple:

CONCLUSIONS

PROJECTE GREEN SMALL SMART CITIES
(call: CLUSTINT-2019-03-01)



GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ!
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