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Editorial

es de l’ASAC, com a associació més representativa del 

sector a Catalunya, que agrupa empreses tant públiques i 

privades com mixtes, hem considerat necessari impulsar 

un document per posar de manifest el nostre posiciona-

ment comú sobre diversos aspectes relatius a la nostra 

activitat.

El nostre compromís és, sempre, la prestació del millor servei públic a la ciutada-

nia, amb independència de quin sigui el model de gestió. Com a professionals del 

sector de l’aigua, no només proveïm d’aigua potable la ciutadania i tractem les 

aigües residuals, sinó que compartim el compromís de gestionar i servir, de ma-

nera eficient i sostenible, un recurs preuat i escàs com l’aigua, orientant la nostra 

activitat al desenvolupament sostenible de l’entorn.

 

Així mateix, l’aigua com a dret humà i l’accés universal a l’aigua està sempre 

garantit pels poders públics, amb independència de la forma de gestió del servei 

i, efectivament, l’accés als serveis d’aigua i sanejament a Catalunya és universal.  

Precisament, amb la finalitat de ga-

rantir el dret humà a l’aigua d’aque-

lles persones que es troben en situa-

ció acreditada d’incapacitat de 

pagament, tant les administracions 

titulars com, voluntàriament, els ges-

tors del servei han creat des de l’inici 

de la crisi econòmica diversos mecanismes d’acció social, com tarifes socials o 

fons de solidaritat. 

Sens perjudici de l’anterior, cal tenir present que el dret humà a l’aigua implica el 

deure de contribuir al manteniment del servei a través d’un preu assequible que 

garanteixi la sostenibilitat del servei d’aigua i, en aquest sentit, els gestors venim 

defensant des de fa anys la sostenibilitat del servei i, per tant, que en el preu de 

l’aigua s’incloguin tots els costos i totes les inversions necessàries per garantir 

l’adequada renovació de les infraestructures i la preservació del medi ambient, 

sense que a la factura de l’aigua s’incloguin altres conceptes que no estan direc-

tament relacionats amb la prestació dels serveis del cicle de l’aigua.

Els gestors venim 
defensant des de  
fa anys  
la sostenibilitat  
del servei de l’aigua
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L’ASAC evoluciona

 E 
l vicepresident primer i treso-
rer de l’Agrupació de Serveis 
d’Aigua de Catalunya (ASAC), 
Marià Galí, va ser l’encarre-
gat de presentar el primer 

punt de l’ordre del dia, que era l’aprovació dels 
comptes de l’exercici anterior. Tant el balanç 
econòmic del 2015 com el pressupost del 
2016 van obtenir el vistiplau dels assistents. 
En la presentació de l’informe de l’activitat 
anual, el president de l’ASAC, Ignacio Escude-
ro, va destacar l’acord amb la Generalitat per 
iniciar el procés d’acreditació professional 
dels treballadors de les empreses del sector 

L’Hotel Front Marítim de Barcelona va acollir el passat 22 de juny l’Assemblea General 
de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC). Un dels aspectes més 
destacats de l’informe anual de l’entitat va ser la signatura del conveni amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l’acreditació 

professional dels treballadors de les empreses del sector.

per adaptar-se als canvis

ASSEMBLEA GENERAL 2016

b l a u
EL REPORTATGE

1. Ignacio Escudero, president de l’Agrupació de 
Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), durant la seva 
intervenció. 
2. Aspecte de l’Assemblea General, que va tenir lloc 
a l’Hotel Front Marítim de Barcelona. 

de l’aigua. Aquest era un compromís inclòs en 
el darrer conveni signat amb la part social, i 
“l’ASAC ja ha començat la feina”, va afirmar 
Escudero. 

A partir de la signatura d’aquest conveni amb 
el Govern català, vehiculat des de Foment del 
Treball, es van començar a activar els diferents 
mecanismes per posar en marxa aquest pro-
cés. El primer obligava la formació dels experts 
sectorials com a assessors i examinadors. 
Després calia elaborar els instruments i les 
guies necessaris per poder fer la valoració i, 
finalment, “preparar el procés d’avaluació i 

que “estem en una operació de gran magnitud 
i una de les darreres ocasions per a la gent 
que no té una titulació reglada. A partir d’un 
determinant moment, el nivell professional del 
personal haurà de venir ja des de la formació 
reglada”.

La transparència
Una altra qüestió que es va destacar a l’As-
semblea General de l’ASAC estava relacionada 
amb la transparència. Ignacio Escudero va re-
cordar que les obligacions en aquest sentit 
vénen donades per dues normatives, una 
d’àmbit autonòmic i una altra d’estatal. En re-
lació amb la legislació catalana, “el que hem 
fet és defensar la nostra tipologia d’agrupació, 
que no som un lobby, sinó que som una asso-
ciació empresarial”. Per la banda estatal, “sí 
que hi ha un requeriment important, que és la 

constitució del portal de transparència. Això 
ens obliga a incorporar-nos-hi perquè, en cas 
contrari, podríem tenir algunes limitacions”. En 
aquest sentit, l’ASAC s’ha afegit a una iniciati-
va més àmplia impulsada des de Foment del 
Treball, que consisteix en la creació d’un portal 
obert en el qual l’associació té un espai propi 
dins d’aquest web (http://portaltransparencia. 
foment.com/asac/Introduccio/ca). A l’informe 
anual també va haver-hi referències a altres 
aspectes jurídics en els quals la Junta de Go-
vern també ha intervingut.

A l’Assemblea, Ignacio Escudero es va referir 
també al Document de Posicionament, impul-
sat des de la Junta de l’ASAC, i que ha sorgit 
com a necessitat en un moment en què s’es-
tan qüestionant diversos aspectes de les em-
preses subministradores, tant des de la banda 
de la gestió i el seu model de funcionament 
com de tots els aspectes relacionats amb la 
vulnerabilitat econòmica o la pobresa energè-
tica. “Vam considerar que calia, com a princi-
pal associació del sector, tenir un posiciona-
ment formal sobre la qüestió”, va afirmar. Per 
elaborar-lo, es va crear un equip de treball 
que va recollir totes les sensibilitats, donant 

Un altre aspecte 
destacat van ser  
les obligacions  
dins l’àmbit de  
la transparència

acreditació dels treballadors respecte de les 
competències requerides”, va explicar Ignacio 
Escudero.

El 17 de maig d’enguany es va signar una 
addenda al conveni amb el Departament 
d’Ensenyament per la qual s’incorporaven a 
l’acord global altres empreses del sector de 
l’aigua que no són membres de l’ASAC, però 
que estan interessades a adherir-se al procés 
d’acreditació dels seus treballadors. Escudero 
va informar que s’han rebut centenars de sol-
licituds d’acreditació en un procés que durarà 
uns dos anys. Ignacio Escudero va afirmar 

1

2

llum a un document “prou curt i contundent 
que ja hem començat a distribuir entre institu-
cions i organismes, tant polítics com socials o 
tècnics”, que es pot consultar al web instituci-
onal de l’ASAC (www.asac.es/arxius/publica-
cions/document_posicionament_asac_5_
maig_2016.pdf).

Imatge del portal de la transparència que l’ASAC ha 
activitat al seu web, amb accés públic.
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D
aniel Devai i Miquel Carrillo 
van intervenir en l’assem-
blea que va tenir lloc a Bar-
celona per parlar sobre 
“Com podem millorar el 

nostre servei gràcies a l’anàlisi de les xarxes 
socials”: quin és el potencial de les xarxes so-
cials per a les empreses del sector. 

Vostès defensen la necessitat de les em-
preses de treballar les xarxes socials com 
una campanya de qualitat més.
Les xarxes socials són un punt de contacte 
amb els usuaris. Qualsevol empresa el que vol 
és oferir un servei a l’usuari. Són com un ser-
vei d’atenció global al client. És un entorn que 
cada cop té més influència, i és important te-
nir en compte que tot allò que fan les empre-
ses és transparent per a les xarxes. Si fem 
una visita guiada d’una escola a un laboratori, 
això també té un impacte digital. Per tant,  
totes les activitats que es fan acaben tenint 
una repercussió.

Quin és el potencial que les xarxes oferei-
xen a una companyia del sector de l’aigua?
El que ens hem de plantejar és què podem 
aprendre d’aquest nou entorn, de les conver-
ses que s’introdueixen de manera espontània i 
sobretot com podem aprofundir en el coneixe-
ment dels usuaris a les xarxes socials. Som on 
som, i els usuaris ja estan parlant de nosaltres. 
D’alguna manera, les empreses de serveis han 
de canviar el xip.

I les empreses, com poden treure el màxim 
suc de les xarxes socials?
Per conèixer l’opinió dels usuaris, fins ara es 
recorre a diferents tipus de metodologies, com  
els focus groups, les enquestes, els panells... 
El defecte que tenen és que requereixen una 

escoltar-ho. També és important detectar 
influenciadors positius, gent que ens per-

meti millorar la nostra imatge o difondre els 
nostres missatges.

I, tot això, com es fa? 
A partir d’intel·ligència tecnològica, amb la 
creació d’uns algoritmes que ens permeten 
obtenir dades, i amb la intervenció humana 
que permet analitzar-les. En primer lloc, cal 
determinar quins són els objectius de la re-
cerca. Després haurem de decidir quines són 
les paraules clau que ens han de permetre 
obtenir les dades que busquem. Finalment, 
caldrà determinar la freqüència d’actualitza-
ció. En una segona fase, cal disposar d’un al-
goritme fiable i capaç de treballar, per exem-
ple, en el nostre cas, el català o altres 
variables que considerem importants. I no es 
pot oblidar el factor humà. És imprescindible 
dotar-se d’un equip d’analistes experts, amb 
coneixement del sector i amb capacitat per 
posar en marxa les conclusions com més rà-
pidament millor

Les xarxes socials permeten, doncs, por-
tar la iniciativa. 
Si es vol influenciar, cal tenir present que els 
nous moviments socials s’han pres el món de 
les xarxes molt seriosament. La qüestió de la 
pobresa energètica ha generat molt diàleg. Hi 
ha molta gent amb una gran capacitat d’influ-
ència, com els bloguers o els youtubers. La 
xarxa reflecteix cada cop més el pols de la 
ciutadania. No s’ha de perdre de vista que a 
Espanya hi ha 20 milions d’usuaris digital-
ment actius. D’aquests, les estadístiques dels 
darrers anys mostren que al voltant d’un 40% 
ho són cada dia, és a dir, interactuen de ma-
nera recurrent a les xarxes. Ens trobem en un 
escenari que suposa un aprenentatge diari 
per part de tothom.

Marc Carrillo
Digital Analytics Manager

És llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses per ESADE. Ha completat 
la formació a la UBC Vancouver Uni-
versity, al Canadà. A Epsilon Techno-
logies –on treballa des del 2010– està 
especialitzat en el màrqueting on-line i 
en les xarxes socials. 

Daniel Devai
Director Social Media Intelligence

Llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses per l’Institut Químic de 
Sarrià (IQS). Ha completat els estudis a 
França, el Regne Unit i els Estats Units. 
Des del 2005 treballa a Epsilon Techno-
logies, en l’àmbit de l’anàlisi de dades.

Com es conviu

alta inversió de recursos econòmics, i es triga 
molt de temps a saber-ne els resultats. A més, 
la pregunta condiciona la resposta, com també 
ho fa la situació de les persones que participen 
en un focus groups.

Vostès s’han referit a altres metodologies 
més innovadores... 
Per conèixer el que sent el consumidor, propo-
sem altres eines més innovadores. És una me-
todologia complementària, que no substitueix 
el que ja s’està fent en investigació, però que 
és una ajuda molt interessant: l’escolta social. 
Les xarxes socials són una mena de macro 

millor si es refereixen a qüestions que convé 
tenir en compte o no. També podem veure com 
ser més proactius a les xarxes socials. Normal-
ment la gent és molt reactiva i ens podem per-
metre anticipar-nos a l’actualitat. Per exemple, 
hi ha ciutadans que detecten fuites d’aigua a la 
via pública, que en fan una foto amb el mòbil i 
la pengen a la xarxa. Cal aprofitar tot allò que 
ens permeti tenir un conjunt d’alertes per de-
tectar aquest tipus de converses.

Això pot ajudar a reconduir la negativitat 
que a vegades hi ha a la xarxa... 
Hi ha molta oportunitat de rebatre els comen-
taris negatius. Aquest sistema d’alertes tam-
bé permet estar atent a crisis de reputació o a 
incidències puntuals. De fet, quan algú té un 
problema és fàcil que recorri primer a les xar-
xes, que busqui compartir la seva experiència. 
Avisos del tipus de mal gust d’aigua; abans 
de trucar a la companyia, hi ha qui pregunta 
per Internet si algú en sap res o si hi ha algun 
tipus de problema. És el fil espontani de les 
xarxes que parla sense que nosaltres ho in-
centivem. La gràcia d’això és ser el primer a 

focus group. Hi ha un volum de massa d’usua-
ris molt rellevant, que molts d’ells ja són actius 
en aquests mitjans. Aquests usuaris, de mane-
ra totalment espontània, parlen sobre el que 
volen, temes polítics, conflictes socials i ele-
ments del dia a dia, com pot ser la seva relació 
amb el món de l’aigua i el consum de l’aigua. 
En la mesura que siguem capaços d’escoltar 
aquestes converses, poder-les processar i ex-
treure’n intel·ligència, això pot ser un avantat-
ge competitiu per a les companyies. L’escolta 
social és una tècnica que permet a les empre-
ses conèixer allò que es diu sobre la seva imat-
ge, els seus productes, la qualitat del servei, 

dins un món   nou
l’atenció al client... i no només propi sinó tam-
bé sobre altres companyies, altres competi-
dors, també sobre altres territoris, temàti-
ques... Són dades que ens permeten millorar 
la presa de decisions estratègiques.

Com afecta tot això al món de l’aigua? 
Podem obtenir informació dels usuaris sobre la 
nostra imatge o la qualitat del servei. També 
podem veure com podem entendre el consumi-
dor i les seves necessitats. Al llarg del dia es 
van generant a la xarxa tot tipus de comentaris 
dels quals convé tenir constància. L’interessant 
és poder dimensionar les converses per saber 

Ens hem de  
plantejar què 
podem aprendre 
d’aquest nou  
entorn. Les  
empreses han  
de canviar el xip

Carrillo

b l a u
L’EnTREVISTA

L’objectiu és poder 
anticipar situacions 
futures, amb dades 
que permeten  
millorar la presa  
de decisions  
estratègiques

Devai

El sector de l’aigua està 
aprenent a conviure amb les 
xarxes socials, una realitat que 
van abordar els dos especialistes 
de l’empresa Epsilon Technologies que 
van protagonitzar la conferència central 
de l’assemblea de l’ASAC.

Marc

Daniel
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Cada cop més
preparats

projeCte d’aCreditaCió de CompetènCies  
professionals del seCtor de l’aigua 

Aquest projecte és una iniciativa impulsada per les mateixes 
empreses del sector de l’aigua davant la necessitat de qualificar 
els professionals que ja tenien experiència laboral, i que aquesta 
acreditació de capacitats fos avalada per l’Administració. És una 
eina que permetrà millora el futur del treballadors del sector.

b l a u
a fons

tindran reconegudes les seves competències 
adquirides a través de l’experiència laboral i 
obtindran una titulació reglada que convalida-
rà els coneixements i habilitats adquirits a 
partir de l’experiència professional i la forma-
ció continuada. L’aspirant rebrà un Certificat 
de Professionalitat (CP) total o una acreditació 
parcial que li donarà l’oportunitat d’aconseguir 
la total cursant posteriorment els mòduls for-
matius de les unitats de competència (UC) que 
li ha mancat acreditar. L’Acreditació de Com-
petències Professionals presenta molts avan-
tatges per a les institucions, empreses i pro-

d  
es de l’inici del projecte, 
l’Agrupació de Serveis 
d’Aigua de Catalunya 
(ASAC) ha assumit el lide-
ratge del procés, desenvo-

lupat sota el marc del conveni signat amb 
Foment de Treball i la Generalitat de Catalu-
nya. Malgrat aquesta definició com a interlo-
cutor únic amb la Generalitat, l’ASAC defensa 
la transversalitat del projecte i ha proposat la 
participació oberta a totes les empreses del 
sector, adherides o no a l’ASAC. L’1 de juny va 
tenir lloc una sessió informativa per informar 

fessionals relacionats amb el sector de 
l’aigua. D’una banda, les empreses tindran 
una eina per aconseguir una avaluació precisa 
del talent, cosa que millorarà la competitivitat. 
D’altra banda, elevarà el nivell de qualificació 
dels treballadors, ja que potencia una ocupa-
bilitat més alta; això també afectarà de mane-
ra positiva les àrees de recursos humans, que 
veuran com es faciliten els processos de se-
lecció i podran definir millor els plans de de-

senvolupament individuals i les necessitats de 
les empreses.

Els aspirants han de tenir la nacionalitat espa-
nyola (o el certificat de registre de ciutadania 
comunitària, la targeta de familiar ciutadà de 
la Unió Europea o l’autorització de residència i 
treball a Espanya), tenir 20 anys o més i acre-
ditar 2.000 hores o 250 dies treballats a jor-
nada plena durant els últims deu anys, amb 
un període mínim de tres anys. Després s’ini-
cia un procés d’assessorament per identificar 
les competències professionals de l’aspirant i 
el reconeixement que sol·licita. La fase se-
güent és d’avaluació. L’aspirant ha de demos-
trar les seves competències en relació amb 
les UC de la certificació que demana. Els as-
sessors i avaluadors són persones habilitades 
per l’Administració a través d’una acció for-
mativa impartida per l’Institut de Qualificaci-
ons Professionals de Catalunya (ICQP). Són 
professionals en actiu, procedents de les em-
preses o funcionaris, que coneixen en profun-
ditat el sector i els perfils professionals de la 
convocatòria.

Les UC estan definides per les guies d’evidèn-
cia, que defineixen els paràmetres bàsics per 

amb gairebé 500 preinscripcions,  
el projecte d’acreditacions de 
Competències Professionals ha tingut 
una molt bona rebuda. Durant l’últim 
trimestre del 2016, caldrà definir el 
desplegament logístic i operatiu, amb 
l’assignació de centres avaluadors a 
tot el territori i la planificació i 
temporització de les convocatòries. 
aquest procés permetrà que pugui 
iniciar-se, al més aviat possible, la 
primera convocatòria de les acreditaci-
ons, amb la qual cosa, a més, molts 
professionals del sector de l’aigua que 
havien participar en convocatòries 
anteriors amb resultats parcials 
podran optar a una certificació total.

Els Certificats de 
professionalitat 
permetran accedir a 
una titulació reglada 
i afavoriran la gestió 
del talent

avaluar competències. Per exemple, al CP en 
Operació d’estacions de tractament d’aigües, 
inclouen operar els processos de tractament i 
depuració, realitzar operacions de manteni-
ment d’equips i instal·lacions de plantes de 
tractament o depuració o adoptar les mesures 
de prevenció en riscos laborals (PRL) dins el 
lloc de treball. Les guies d’evidència són re-
dactades o revisades cada vegada que s’obre 
una nova convocatòria de l’Administració. En 
aquest cas, s’han hagut de revisar quatre gui-
es i se n’han redactat set de noves. Amb això 
es busca que les propostes que s’hi inclouen 
tinguin el rigor professional i el format idoni per 
convertir-se en un instrument d’avaluació vàlid 
i garantir l’èxit d’un projecte pensat per assolir 
l’excel·lència en la gestió del talent en el sector 
de l’aigua a casa nostra.

L’asaC compta amb una oficina de 
Projecte, que realitza la gestió i la 
coordinació amb la Generalitat dels 
processos operatius i logístics que inclou 
l’acreditació de Competències. L’oficina 
està present al llarg de tot el procés, des 
de la identificació i formació dels 
assessors i avaluadors, i la confecció i 

L’Oficina de Projecte coordina el procés

actualització de les guies d’evidència, fins 
a la gestió del procés d’acreditació i 
l’assessorament dels aspirants i les àrees 
de recursos humans de les empreses 
participants o la definició del calendari i la 
gestió dels resultats. Més informació: 
tel. 933 422 048 / 630 933 077 
www.acreditacionsaigua.com 

de la convocatòria específica per al reconeixe-
ment de competències professionals per als 
treballadors amb vinculació laboral amb algu-
na de les empreses del sector de l’aigua i del 
medi ambient.

El projecte permetrà als aspirants accedir a 
l’acreditació de tres qualificacions professio-
nals: Muntatge i manteniment de xarxes d’ai-
gua; Operació d’estacions de tractament d’ai-
gües, i Organització i control del muntatge i 
manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua 
i sanejament. Al final del procés, els candidats 

les següents passes
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El Centre d’Investigació Atòmica de Bhabha, a 
l’Índia, ha creat un sistema que permetrà la de-
sanilització de més de sis milions de litres d’aigua 
salada per convertir-la en un líquid adaptat al con-
sum humà. Aquest sistema fa servir per treure la 
sal de l’aigua el vapor residual del reactor d’una 
planta nuclear situada a Kalpakkam, i obre noves 
vies per la potabilització d’aigua a l’Àsia.

Redactat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, el Pla especial d’actuació en 
situació d’alerta i eventual sequera 
(PES) es vol convertir en un instrument 
àgil que permetrà que tots els usuaris 
(empreses, persones, entitats) 
coneguin les mesures que cal aplicar 
en cas de sequera o qualsevol episodi 
crític de manca de disponibilitat del 
recurs. En fase d’informació i debat 
públic fins al 3 d’octubre, el PES recull 
l’experiència de les sequeres passades 
i conté les regles d’explotació dels 
sistemes i les mesures que cal aplicar 
en relació amb cada escenari.

Pla de sequera

bilitat: models urbans, economia circular, 
gestió de conques...

A més de l’àrea d’exposició comercial, on 
les empreses participants mostraran les se-
ves solucions per a aspectes com l’extra-
cció, el tractament, la distribució i la regene-
ració de l’aigua o la reutilització dels 
recursos, iWater Barcelona comptarà amb 
diferents espais dedicats a la innovació. A 
l’Inno Hub es presentaran projectes d’R+D+I 
i es promourà el contacte i la transferència 
de coneixement entre empreses, centres 
tecnològics i universitats. Serà una manera 
de descobrir els nous models de negoci i 
emprenedoria del sector de l’aigua. El Tech-
no Hub es constituirà, en canvi, com un fò-
rum tècnic i tecnològic on es coneixeran 
projectes d’inversió i de bones pràctiques de 
les empreses expositores, que podran expli-
car els avantatges dels seus nous productes.

El Saló Internacional del Cicle Integral de 
l’Aigua iWater Barcelona també vol proveir 
d’oportunitats reals de negoci les empreses 
participants, i espera convertir-se en un ve-
hicle innovador i eficaç per al sector de l’ai-
gua. www.iwaterbarcelona.com

b l a u
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B
arcelona compta amb un 
nou fòrum que contribuirà a 
analitzar l’estat del sector de 
l’aigua i trobar les claus que 
en puguin marcar el futur. El 

Saló Internacional del Cicle Integral de l’Ai-
gua (iWater Barcelona) tindrà lloc del 15 al 
17 de novembre a les instal·lacions de Fira 
de Barcelona a l’Hospitalet de Llobregat i es 
convertirà en punt de trobada dels principals 
actors del sector de l’aigua, articulant un ve-
ritable think tank industrial i tecnològic. Hi 
participaran alguns dels millors experts na-
cionals i internacionals, que aportaran idees, 
plantejaran avenços aplicables i definiran un 
enfocament estratègic del sector per poder 
superar el reptes de futur, tenint en compte 
aspectes com el marc regulador i la sosteni-

AiguA Amb EnERgiA nuClEAR

El saló iWater 
Barcelona reunirà 
empreses i experts 
d’arreu del món en 
un esdeveniment 
estratègic per al sector

SABIES QUE?

“La vida 
és per als 
homes com 
l’aigua que 
arrossega 
el riu.”
H. D.  
Thoreau

futur
Les claus  
del

Organitzada per la International Water 
Association (IWA), l’Associació Espa-
nyola d’Abastaments d’Aigua i Saneja-
ments (AEAS), Aqualia i la Universitat 
de Santiago de Compostel·la, la pobla-
ció de Jerez de la Frontera (Cadis) va 
acollir la 13a edició de la principal 
conferència a escala mundial sobre 
l’impacte de les noves tecnologies i la 
innovació al sector de l’aigua, The Le-

Èxit de la conferència de Jerez

Aigua per llegir

ading Edge Technology Conference 
(LET), que ha estat considerada com 
tot un èxit. Especialistes d’arreu del 
món van omplir les sessions, que van 
vessar sobre aspectes que afecten el 
sector de l’aigua, com la gestió dels 
recursos, especialment a països amb 
episodis de dèficit hídric, o com es 
garanteix la qualitat de l’aigua que 
demanen els consumidors.

La revista Granta, una de les publicaci-
ons amb més prestigi del món literari 
internacional, dedica el darrer número 
de manera íntegra a l’aigua. Amb la 
col·laboració de la Fundació Aquae, 
aquesta edició per a col·leccionistes 
compta amb textos d’autors com Clau-
dio Magris, Richard Ford, Enrique Vila 
Matas o Santiago Roncagliolo, tots 
amb l’aigua com a eix narratiu.

nECESSiTEm l’AiguA
l El 2015, el 91% de la població mundial tenia accés a una font millorada 
d’abastament d’aigua potable, en comparació amb el 76% de l’any 1990; això ha 
representat una millora per a 2.600 milions de persones.
l Actualment, 4.200 milions de persones tenen aigua corrent i 2.400 milions 
obtenen aigua d’altres fonts d’aigua millorades, com 
aixetes públiques, pous protegits i perforacions.
l En canvi, 1.800 milions de persones encaren 
s’abasten de fonts d’aigua contaminades.
l l’any 2025, la meitat de la població mundial 
encara viurà en zones amb escassetat d’aigua.

Del 15 al 17 de novembre  
a Barcelona



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 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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