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i agències

ots nosaltres, com 

a professionals del 

sector de l’aigua i 

el sanejament, a 

més de gestionar 

el servei, tenim un 

gran repte per endavant, atesa l’adversi-

tat que comporta el canvi climàtic: ser 

capaços de trobar solucions basades en 

la natura per a la gestió de l’aigua.

Efectivament, com a gestors responsa-

bles tenim la missió d’introduir les solu-

cions naturals a la nostra activitat tot 

convergint cap a una economia més cir-

cular i exercir un paper actiu en els àm-

bits de la sensibilització i en la innovació 

necessàries per afrontar aquest mo-

ment. En depèn el nostre futur.

Els recursos són limitats i el creixement 

basat en l’increment del consum i dels 

residus no pot ser sempre exponencial. 

Les persones han de capitanejar aquesta 

transició, modulant el comportament de 

Hem de trobar 
solucions basades  
en la natura  
per a la gestió  
de l’aigua
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Ignacio Escudero
president de l’Agrupació de  
serveis d’Aigua de catalunya
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12a Jornada tècnica
La importància de l’aigua en el 
nou model productiu basat en 
l’economia circular va ser l’eix 
de la Jornada, que va tenir lloc 
a Sant Cugat del Vallès.
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Josep Mas-pla 
Docent a la Universitat de 
Girona i investigador, és un dels 
principals especialistes sobre 
l’impacte que el canvi climàtic 
està tenint sobre el nostre país.
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a fons
reconeixement a rogeli Fletas 
A l’Assemblea de l’ASAC,  
celebrada a Barcelona, es va 
atorgar una menció d’honor per 
la seva trajectòria a l’ex-secreta-
ri-conseller d’Aigües de Vic. 
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El món de l’aigua
notícies, agenda i curiositats 
Prèvia del saló Iwater de 
Barcelona; seguiment del procés 
d’Acreditació de Competències 
Professionals; missió espacial per 
estudiar l’aigua dolça de la Terra...
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pantà de la llosa del cavall, el 2018. Foto facilitada 
per l’Agència catalana de l’Aigua (AcA).

la societat; però no podem fer que  tota 

la responsabilitat recaigui com una càr-

rega sobre la ciutadania. 

Com ho hem de fer, doncs? La transició 

cap a un model d’economia circular n’és 

la base, deixant que la natura faci el que 

sap fer, ajudant-la a fer-ho i aprenent 

d’ella aplicant tota la tecnologia i la inno-

vació que tenim al nostre abast.
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L’aigua, factor clau

 E
l president de l’Agrupació de 
Serveis d’Aigua de Catalu-
nya (ASAC), Ignacio Escu-
dero, va ser l’encarregat 
d’obrir la 12a Jornada Tèc-

nica celebrada a la ciutat vallesana sota el 
lema “L’aigua, factor clau en l’economia circu-
lar”. El van acompanyar en la inauguració 
Francesc Mayné, conseller delegat de SO-
REA, Cristina Paraira, primera tinenta d’alcal-
de d’Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciuta-
dana de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
i Àngels Chacón, directora general d’Indústria 
de la Generalitat de Catalunya.

Escudero va explicar que el sector de l’aigua 
“s’enfronta al repte de garantir l’accés de tot-
hom a un recurs bàsic i, a la vegada, fer front 
a les exigències del canvi climàtic que fan que 
els recursos siguin cada cop més limitats”. En 
aquest senti, el president de l’ASAC creu que 
“és necessari que infraestructures més con-
vencionals de les empreses convisquin amb 
les més verdes i sostenibles, i la innovació ha 
de permetre fer aquesta adaptació”.

La conferència inaugural, titulada Economia cir-
cular en el cicle de l’aigua, la va fer Joan San-

El paper fonamental que l’aigua té en el nou model productiu basat en l’economia 
circular va ser l’eix de la 12a Jornada Tècnica de l’ASAC, que va tenir lloc a Sant Cugat  

del Vallès. Les intervencions es van centrar en la necessitat de fer un ús més 
responsable dels recursos, entre ells l’aigua, mitjançant la innovació.

en l’economia circular
cal treballar en el desenvolupament de noves 
fonts d’aigua”. Per a Molist, “la reutilització 
ofereix un important potencial, però la distribu-
ció geogràfica dels usos a Catalunya, amb una 
elevada concentració de la demanda urbana, 
ens obliga a cercar camins innovadors, que 
vagin més enllà de les utilitzacions habituals 
de l’aigua regenerada (com ara el reg agrari o 

recreatiu). Això ens ha portat a desenvolupar 
projectes de regeneració avançada per a ús 
industrial i per a recàrrega d’aqüífers que són 
pioners a Europa”.

Va tancar el bloc inicial Mònica Pérez, respon-
sable de l’Oficina d’Acreditacions Professionals 
de l’ASAC, que va parlar del reconeixement de 

12a jornada tècnica dE L’asac
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invertir en 
economia circular 
implica negoci i 
innovació, és a dir, 
més competitivitat

1

Ignacio Escudero, president  
de l’Agrupació de Serveis 

d’Aigua de Catalunya (ASAC), 
en la intervenció a  

la 12a Jornada Tècnica.

saloni, gerent del Programa d’Innovació d’AC-
CIÓ. Sansaloni va afirmar que “l’economia 
circular, més enllà d’una tendència d’actualitat, 
representa un nou model productiu. Invertir en 
economia circular implica negoci i innovació, 
dos aspectes que permeten a les empreses ser 
més competitives”. Aquest expert va dir que en 
aquests moments “unes 400 empreses a Cata-
lunya ja estan oferint solucions basades en 
l’economia circular”. En aquest sentit, va parlar 
de les Comunitats RIS3CAT, una eina que ha 
posat en marxa la Generalitat de Catalunya per 
impulsar projectes d’R+D de forma conjunta 
entre diferents empreses i que també té pre-
sència en el sector de l’aigua”.

Climatologia i recursos
El bloc inicial de la Jornada va estar dedicat a 
tres àmbits temàtics: clima, recursos i perso-
nes. Pel que fa al primer àmbit, Josep Mas-
Pla, professor de la Universitat de Girona, in-
vestigador de l’ICRA i membre del Grup 
d’Experts del Canvi Climàtic de Catalunya, va 
explicar que “ningú no discuteix ja que el can-
vi climàtic modificarà el cicle hidrològic i com-
portarà adaptar-se a les noves circumstànci-
es. La qüestió que es planteja és quina serà la 
magnitud sobre la quantitat d’aigua disponible 
i quines estratègies d’adaptació permetran 
satisfer-ne la demanda”.

Per la seva banda, Jordi Molist, director de 
l’Àrea d’Abastament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), va partir de l’evidència que les 
conques internes de Catalunya i, en particular, 
els sistemes de gestió Ter-Llobregat “són hi-
drològicament deficitàries: més enllà d’opti-
mitzar l’aprofitament dels recursos existents, 

l’experiència dels treballadors del sector de l’ai-
gua mitjançant aquest mecanisme que permet 
reconèixer les competències adquirides a través 
de l’experiència laboral.

A partir d’aquí es va iniciar un bloc dedicat a 
tecnologia i innovació, on els ponents van ex-
posar diverses iniciatives sobre adaptació del 

Aspecte de la sala on va tenir  
lloc la Jornada Tècnica durant la 
ponència de Jordi Molist, director  
de l’Àrea d’Abastament de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.



6 b l a u 7b l a u

sector de l’aigua als nous reptes mediambien-
tals i tecnològics, així com aspectes relatius a 
les novetats legislatives. 

Javier Santos, cap de planta de l’EDAR del 
Baix Llobregat, va parlar del concepte de bio-
factoria, que “aposta per l’aplicació dels princi-
pis de l’economia circular basats en un ús ra-
cional dels recursos, i aquests són consumits i 
gestionats de tal manera que s’allargui el seu 
cicle de vida, incorporant-los novament al cicle 
de producció”. Això implica la reutilització dels 
cabals d’aigua més alts possibles, autosufici-
ència energètica, minimització dels residus, 
renaturalització d’instal·lacions i compromís 
social, eixos tots aquests que conformen el 
model de biofactoria que s’està aplicant ja ac-
tualment a l’EDAR del Baix Llobregat.

David Planas va parlar, al seu torn, sobre l’ús 
del big data en el cas d’Aigües de Castellbisbal, 
mentre que Àlex Fernández, de Mina Pública 
d’Aigües de Terrassa, va exposar la necessitat 
de millorar la seguretat i les connexions en siste-
mes de telegestió d’infraestructures d’aigua per 
evitar possibles sabotatges, intrusisme, etcètera.

De la seva part, Òscar Martínez, de SOREA 
SAU, va explicar les novetats legislatives en 
contractació administrativa, concretament res-

“Ens trobem davant d’un nou model productiu. Estem 
parlant de la quarta revolució industrial.” Així es 
refereix Joan Sansaloni, gerent del Programa 
d’Innovació d’ACCIÓ, Agència per la Competitivitat de 
l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, al concepte 
d’economia circular que cada cop està més present 
al món econòmic i empresarial: “sempre ha estat una 
necessitat però amb el nou context social i 
empresarial ara ja és imprescindible”. Sansaloni creu 
que “no hi haurà desenvolupament econòmic si no és 
sostenible” i que aquesta nova revolució passarà 
molt més ràpid que les anteriors. A més, explica que 
“en el sector de l’aigua hi ha molts projectes 
d’economia circular, s’estan produint moltes 
innovacions, encara que no són coneguts, però que 
faran que canviï molt els propers anys”.

pecte a la nova llei de contractes que preveu, 
com una de les principals novetats, la partici-
pació dels contractistes en la preparació de les 
licitacions.

L’exemple de Reus
Joaquín Calvo va tancar el bloc sobre tecnolo-
gia i innovació, i va parlar del cas exemplar de 
Reus, una ciutat on històricament hi ha hagut 
una gran consciència ciutadana sobre l’escas-
setat d’un recurs com l’aigua. Per això, ja el 
segle XVIII aplicava principis del que avui es co-
neix com a economia circular per tal d’aprofitar 
els recursos hídrics existents. Aquesta consci-
ència es manté encara avui. “L’actual gestió 
d’Aigües de Reus passa per la reducció de la 

Cugat. Subirà va remarcar que “la variabilitat 
del clima del nostre país s’accentuarà amb el 
canvi climàtic”. En aquest sentit, va subratllar 
que “de la mateixa manera que fa deu anys es 
parlava de dessalinització, ara toca parlar de 
reutilització de l’aigua” i va destacar que a Ca-
talunya hi ha actualment nombroses iniciatives 
en l’àmbit de l’economia circular.

La variabilitat del 
clima del nostre país 
s’accentuarà amb 
el canvi climàtic

utilització de recursos, la generació d’energies 
renovables, l’eficiència i el canvi de patró dels 
patrons de consum”, va explicar Calvo.

La segona i última part de la Jornada va ser un 
col·loqui-debat, conduït per Maria Salamero, 
directora d’Estratègia de Sostenibilitat i Comu-
nicació d’Aigües de Barcelona, i que tenia com 
a títol Economia circular en el marc del canvi 
climàtic, opció o obligació?

El president de l’ASAC, Ignacio Escudero, i la 
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, van 
cloure la Jornada Tècnica celebrada a Sant 

Inauguració de la Jornada. D’esquerra a dreta: Cristina Paraira,  
primera tinenta d’alcalde de Sant Cugat; Àngels Chacón, directora general 
d’Indústria de la Generalitat; Ignacio Escudero, president de l’ASAC,  
i Francesc Mayné, conseller delegat de SOREA SAU.

La quarta revolució industrial

Participants al col·loqui-debat Economia circular en el marc del canvi climàtic. Opció o obligació? : 
Maria Salamero, directora d’Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació d’Aigües de Barcelona: Joan 
Sansaloni, gerent del Programa d’Innovació d’ACCIÓ; Josep Mas-Pla, professor de la Universitat de Girona;  
Jordi Molist,  director de l’Àrea d’Abastament de l’ACA; Raquel Pallach, directora de Depuració de Catalunya  
i Balears d’Aquambiente; Jesús Martín, director jurídic i econòmic del Consorci d’Aigües de Tarragona; Xavier 
Tristan, director tècnic del Consorci de la Costa Brava; i Pilar Icaran, tècnica de R+D+i de FCC d’Aqualia.



Josep Mas-Pla
Girona, 1962

Hidrogeòleg, doctor en Ciències 
Geològiques i en Hidrologia i Recursos 
Hídrics. És professor a la Universitat de 
Girona, on és responsable del Grup de 
Recerca en Geologia Aplicada i Ambiental. 
És investigador a l’Institut Català de 
Recerca de l’Aigua, on fa recerca en 
hidrogeologia, en els aspectes quantitatius 
i qualitatius dels recursos hídrics.
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Docent i investigador, és un dels 
màxims especialistes en canvi 
climàtic del nostre país. Va ser  
un dels ponents destacats de la 12a 
Jornada Tècnica de l’ASAC celebrada 
a Sant Cugat.

Josep
Mas-Pla

Professor de la Universitat de Girona
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l’impacte climàtic 
a Catalunya 
suposarà un dèficit 
d’aigua d’entre 
un 11 i un 18% 
el 2050 respecte 
als volums actualsÉ

s un dels autors del Tercer infor-
me sobre el canvi climàtic de 
Catalunya, on es quantifica la 
disminució en recursos hídrics 
que es preveu per a l’horitzó del 

2050 a causa de l’augment de les temperatures.

Està ja fora de tota discussió l’existència 
del canvi climàtic?
No hi ha dubte des del punt de vista científic 
que hi ha una variabilitat, un canvi que ens 
porta, per exemple, a una gestió més exigent 
de l’aigua. Discutir aquesta fase tan general ja 
no té sentit. Si n’acceptem les causes, hem 
d’acceptar que hi ha una reacció a les causes 
i aquesta reacció vol dir adaptació. Seria ab-

surd posar-se a discutir les causes com una 
excusa per posar-nos a treballar per l’adapta-
ció. Les causes hi són i estan provades, per 
tant esforçar-nos per trobar-hi solucions no es 
pot posposar més.

Quin pot ser l’impacte del canvi climàtic a 
Catalunya?
Serà d’entre un 11 i un 18% el 2050. Vol dir 
que el dèficit d’aigua respecte als volums ac-
tuals tindrà aquestes proporcions. En les zo-
nes més àrides mancarà el 18% d’aigua res-
pecte al volum actual.

Com hem de fer front a aquest repte des 
del punt de vista de la gestió de l’aigua?
En l’àmbit de l’agricultura, l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és conscient 
que ha d’ajudar els agricultors a estalviar aigua. 
En l’ús urbà, per exemple, l’objectiu és evitar les 
pèrdues en les xarxes de distribució. L’eficiència 
actual se situa entre el 70 i el 80%. Si l’impacte 
del canvi climàtic a Catalunya serà d’entre un 
11 i un 18%, hem de millorar l’eficiència de la 
xarxa com a mínim aquest 11% i superar així 
l’impacte que tindrà. De cara al 2050, cal inten-
tar trobar recursos que ens donin aquest 11% 
que faltarà. Poden ser recursos nous, recursos 
regenerats, reaprofitament, més eficiència en 
l’ús, etcètera. La gran aportació del Tercer infor-
me sobre el canvi climàtic a Catalunya és que ja 
fa una indicació precisa d’un objectiu que cal 
complir. Evidentment, en un país com el nostre, 
com més reciclem, regenerem i reutilitzem, 
molt millor perquè estalviarem recursos i diners.

Són conscients l’Administració i les em-
preses d’aquest gran repte?
Tant des de l’Administració com des de l’em-
presa privada tenen les idees molt clares. Fi-
nalment, fer-ho ben fet porta a una eficiència 
econòmica i a una millora des del punt de vis-
ta social. Cal, però, que aquesta problemàtica 
de l’aigua es discuteixi més en l’àmbit de la 
ciutadania, cal formació, informació, debat. En 
molts casos això implicarà un control en els 

volums d’aigua i finalment pot repercutir en el 
preu. I si és així s’ha d’explicar molt bé. El vo-
lum d’inversions necessàries difícilment porta-
rà a una reducció del preu de l’aigua.

El model de l’economia circular és  
una resposta davant del repte del canvi 
climàtic?
El canvi climàtic portarà a una reducció dels 
recursos. Això vol dir que haurem de gestionar 
millor els recursos de què disposem. 

L’economia circular ens proposa eines que 
millorin l’eficiència de gestió del recurs. En 
aquest cas, de l’aigua regenerada. Com ho 
fem perquè l’aigua que ens arriba de les de-
puradores esdevingui un valor aprofitable al 
cent per cent? A través de l’economia circular, 
que ens diu que no només cal deixar-la córrer 
pel riu –que ja fa un servei ambiental–, sinó 
que comporta una estratègia per gestionar mi-
llor l’aigua.

reconeixement a
Rogeli Fletas

MenCiÓ d’Honor a la seva traJeCtÒria

Amb ocasió de l’Assemblea General 
de l’ASAC, celebrada el passat 7  
de juny a Barcelona, l’ex-secretari-
conseller d’Aigües de Vic va rebre  
un homenatge per la seva jubilació.

b l a u
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r 
ogeli Fletas tanca una etapa 
personal i professional que ha 
estat lligada al sector de l’ai-
gua des dels anys 60, quan va 
començar a Aigües de Vic 

d’una manera modesta. “Jo vaig estudiar per a 
aparellador –comenta–, però la concessionària 
d’Aigües de Vic em va fer una oferta com a tèc-
nic, suposo que com a primer pas per fer el re-
lleu al gerent”. Els primers contactes van ser a 
les reunions de la secció econòmica del sindicat 
vertical: “allà vaig fer relació amb moltes perso-

nes amb les quals després vaig tenir molta 
amistat i que em van ser de molta ajuda. Cal 
recordar que Aigües de Vic era una empresa 
molt modesta i jo vaig fer d’arquitecte, d’engi-
nyer, d’advocat... A la potabilitzadora només te-
níem una ampolla de 50 litres de clor. L’aigua 
del Ter baixava tan neta que pràcticament no 
feia falta fer-li res”. Aleshores es va iniciar un 
camí que el va fer partícip d’iniciatives com el 
Grup Català de la Lliga Empresarial del Medi 
Ambient (LEMA) i, el 1983, de la creació de 
l’ASAC. “Aleshores era molt important la col-

laboració entre les empreses, el que comptava 
era la relació personal, directa. Per exemple, li 
vaig demanar a Rafael Miravitlles, aleshores di-
rector comercial d’Aigües de Barcelona, si em 
podia donar un cop de mà amb una legislació 
que encara no coneixia. Em va dir que m’ajuda-
rien tres joves tècnics que també estaven co-
mençant. Aquells joves van ser Josep Lluís Jové, 
Antoni Piera i Josep M. Miralles. “No em van 
demanar mai res a canvi. Aquest era l’esperit 
del sector”. Les coses han canviat molt, “però 
estem molt ben preparats per afrontar reptes 
com la falta d’inversions o les crisis producte de 
les circumstàncies climatològiques”.

Rogeli Fletas ha mantingut el tarannà que el ca-
racteritza: “Jo sempre he estat satisfet amb el 
que el fet; si he trobat algun aspecte negatiu, 
m’ho he guardat per a mi. I continuo fent propa-
ganda que s’ha de beure aigua de l’aixeta per-
què és la millor i té totes les garanties. És el 
nostre valor més important”.

Rogeli fletas recorda “quan teníem com a molt el telèfon i un fax. fèiem servir la 
màquina d’escriure i paper carbó. Per calcular les amortitzacions ens podíem estar fins a 
tres setmanes fent operacions. teníem una màquina que només sumava i restava, 
multiplicava més o menys i res de divisions. Un dia que estava de viatge a les Canàries 
vaig veure una màquina que dividia, així que la vaig comprar i me la vaig emportar cap a 
casa. l’evolució tecnològica gràcies a la informàtica ha estat brutal”.

amb la màquina de dividir cap a casa

A l’Assemblea, Rogeli fletas  
va rebre una placa de mans d’Ignacio 
escudero, president de l’AsAC, Marià 
Galí, vicepresident primer, i Josep 
Alabern, vicepresident segon.
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La innovació i el 
desenvolupament 
tecnològic com a 
motors del sector de 
l’aigua seran els eixos 
del saló Iwater

La NASA i el Centre de Recerca Geocientífica d’Alemanya (GFZ) 
han posat en marxa una missió espacial que fa ús d’un sistema 
de doble satèl·lit per rastrejar i estudiar el moviment de les grans 
masses d’aigua dolça de la Terra i per comprendre com l’activitat 
humana i els efectes del canvi climàtic poden canviar la seva tem-
peratura, extensió, propietats organolèptiques...

rastrejar el moviment de l’aigua

SABIES QUE...?

“L’aigua 
representa 
la vida,  
i l’aigua neta 
significa 
salut.”
Audrey  
Hepburn

intel·ligent
La gestió A data 31 de maig, hi havia 214 aspirants 

que han acabat el procés d’Acreditació de 
Competències Professionals del sector de 
l’aigua que promou l’ASAC. D’aquests, 
199 s’han presentat a una Qualificació 
Professional (QP) i 15, a dues QP. En total, 
ja s’han posat en marxa 11 convocatòries 
de les 23 programades. 

Del seguiment fet de manera contínua des 
de la posada en marxa d’aquest procés es 
desprèn que la Unitat de Competència (UC) 
més demostrada és la 75 (Adoptar les mesu-
res de prevenció de riscos laborals en el lloc 

de treball), que pertany a l’àrea d’Operacions 
d’Estacions de Tractament d’Aigües, supera-
da pel 99% dels aspirants. La segueix la UC 
841 (Organitzar el manteniment d’instal·-
lacions d’abastament i distribució d’aigua i 
sanejament), de l’àrea d’Organització i Con-
trol de Muntatge i Manteniment de Xarxes i 
Instal·lacions d’Aigua i Sanejament, amb un 
índex de superació del 92%. La mitjana ge-
neral d’UC superades a les tres àrees del 
procés d’Acreditació de Competències és del 
82%. Actualment, hi ha 113 aspirants en 
procés: 66 en fase d’assessorament i 47 en 
la fase d’avaluació.

Seguiment de l’Acreditació de Competències

nova normativa euroPea
la nova directiva europea de la qualitat de les aigües es troba  
en la fase final de redacció, cosa que implica que es podria fer 
efectiva la seva publicació i aplicació pràctica a finals d’aquest 
any o a començaments del 2019. aquesta nova legislació, dins  
de la directiva marc de l’aigua, té com a principal leitmotiv la 
protecció de la salut de les persones, tot garantint la màxima  
qualitat de l’aigua destinada al consum en totes les etapes  
de la seva manipulació: captació, potabilització, abastament, 
depuració i reutilització.

Del 13 al 15 de novembre  
a Barcelona

E
l pavelló 1 del recinte de Gran 
Via de Fira de Barcelona aco-
llirà, del 13 al 15 de novem-
bre, la segona edició d’Iwater, 
el Saló Internacional del Cicle 

Integral de l’Aigua. En aquesta ocasió, el leit-
motiv principal del saló serà la innovació i la 
tecnologia com a principals motors del sector 
de l’aigua per poder garantir una gestió efici-
ent, sostenible i intel·ligent (smart) dels recur-
sos hídrics. També es tractaran altres aspec-
tes de gran importància per al sector, com la 
modernització de les infraestructures i el repte 
de la transformació digital. D’aquesta manera, 
el saló es convertirà en un marc de discussió i 
trobada, on les empreses i entitats públiques 
compartiran coneixements, inquietuds i solu-

cions innovadores en captació, tractament, 
distribució, transport, sanejament, depuració, 
reutilització, gestió i consum d’aigua per a un 
ús agrícola, urbà, industrial o domèstic. 

El saló tornarà a comptar amb conferències, 
taules rodones i espais per a la creació: Fòrum 
Iwater, on s’abordaran temes clau per al de-
senvolupament del sector; Inno Hub i Tech 
Hub, dues àrees per visualitzar l’R+D i la dar-
rera tecnologia aplicada al cicle de l’aigua, i un 
espai obert a la participació de start-ups coor-
dinat pel 4YFN. De la mateixa manera, Iwater 
convocarà uns premis dedicats als millors pro-
ducte, investigació i idea exposats durant la 
seva celebració, i un guardó especial dedicat a 
la iniciativa solidària més destacada dins de 

l’àmbit de l’aigua. En la primera edició, el 
2016, hi van participar 127 empreses de deu 
països, amb més de 4.500 visitants propis. A 
més, de manera paral·lela, al mateix recinte se 
celebraran altres esdeveniments, amb què 
compartirà sinergies i visitants, dedicats a les 
ciutats intel·ligents (smart cities) o a la mobilitat 
sostenible. www.iwaterbarcelona.com

El web
www.eureau.org

Portal d’eureau, la federació europea de les 
associacions nacionals de serveis de l’aigua, 
de la qual forma part l’aeas (associació espanyola 
d’abastament d’aigua i sanejaments) i que presta 
servei a més de 300 milions de clients. el passat 
mes d’abril va publicar l’informe anual sobre 
l’estat del sector al vell Continent.

total de suPeraCions 
Per asPirant
Cap uC superada 10 5%

superació parcial 93 43%

totes les uC superades 111 52%

total aCreditaCions 214
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Abastaments d’Aigua 
del Tordera, SL ●  

Abastament en Alta Costa 
Brava Empresa Mixta, SA ● 

Abastaments, Tractaments 
i Control d’Aigües, SL ● Acciona 
Agua, SA ● ACSA, Obras e Infraestructuras, SA ● 

Aguas Industriales de Tarragona, SA ● Aigua de Rigat, SA ● Aigües de Banyoles, SA ● Aigües de 
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA ● Aigües de Blanes, SA ● Aigües de Castellbisbal 
Empresa Mixta, SL ● Aigües Colomenques, SL ● Aigües d’Esparreguera Vidal, SA ● Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 

● Aigües de Lleida - UTE ● Aigües de Manresa, SA ●  Aigües de Matadepera, SA ● Aigües de Mataró, SA ● Aigües d’Osona, SA 
●  Aigües de Sant Pere de Ribes, SA ● Aigües de Vallirana, SA ● Aigües de Vic, SA ● Aigües de Vilassar, SLU ● Aigües del Prat, 

SA ● Aigües Potables i Millores de Cardedeu, SA ● Aigües Puigmal, SA ● Aigües Vallflorida, SL ● Anaigua, Companyia d’Aigües 
de l’Alt Penedès i l’Anoia, SAU ● Aqualogy Solutions, SA ● Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU  ●  Aquatec, Proyectos 

para el Sector del Agua, SAU ● Associació del Fons d’Aimines ● ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA ●  AVK Válvulas, 
SA ●  Cassa Aigües i Depuració, SLU ● Castelló d’Empúries 2000, SA ● Comaigua, SL ● Companyia d’Aigües de Palamós, SA ● Companyia 

d’Aigües de Sabadell, SA ● Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM ● Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA ● 

Comunitat Minera Olesana, SCCL ● Consorci d’Aigües de Tarragona ●  Consorci de la Costa Brava ●  Construccions i Rebaixos, SL ● 
Drenatges Urbans del Besòs, SL ● Empresa d’Aigües Potables de Malgrat, SA ●  Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la 

Segarra, SL ● Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA ● Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA ● Empresa 
Municipal de Serveis Públics, SL ● Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA ● Entitat Pública Empresarial 
per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua) ● FCC Aqualia, SA ● Figueres de Serveis, SA ● 

Fundación Agbar ● Gestaigua, SL ● Gestió Municipal de Serveis, SA ●  Habitatge i Urbanisme la Seu, 
SLU ● Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ● Mancomunitat de Serveis del Mig Segre ● 

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA ● Proveïments d’Aigua, SA ● Reus Serveis Municipals, SA ● 

Servei d’Aigua del Comú d’Andorra la Vella ●  Servei d’Aigües Potables de Santa Maria d’Oló ● 

Servei Municipal d’Aigües de Puig-reig ● Serveis de l’Aigua, SA ● Serveis i Aigües 
de Barberà Empresa Municipal, SA ● Serveis Municipals de Navàs, 

SL ●  Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA ● Societat 
Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, SA ●   SOREA, 

Sociedad Regional de Abastecimiento  
de Aguas, SA ●  

Suez Spain SL 
● Suministro 
de Agua Potable 
Les Fonts, SA ● 

TRARGISA -Àrea 
de Sanejament-

www.asac.es
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