
Per assistir a la jornada del dia 24 de 

Novembre caldrà pagar una quota i ins-

criure’s a través de info@cwp.cat o 

972 18 33 38 indicant: 

 Nom i Cognoms 

 Dades fiscals  per a la facturació 

INSCRIPCIONS Organitzadors 

Catalan Water Partnership 

e-mail: info@cwp.cat 

Web: www.cwp.cat 

Amb el suport de: 

 

 
 
III JORNADA  
D’IMMERSIÓ ESTRATÈGICA I  
INNOVACIÓ  

Lloc:  Barcelona Activa 

Sala Emprèn 

Carrer Llacuna 162 

Barcelona. 

Per promoure la reflexió estratègica de tots els agents de la 

cadena de valor del negoci de l’aigua a Catalunya i impulsar 

la internacionalització i la innovació del clúster 

Preus de la inscripció: 

 No socis: 60€ +IVA= 72,6€ 

 Socis del CWP poden assistir dues 

persones per: 60€ +IVA= 72,6€ 

 10% de descompte en la inscripció 

de la 2a i 3a persona d’una matei-

xa entitat.  
 

Inclou: Dinar i coffe breaks 
 

Pagament:  Es realitzarà mitjançant trans-

ferència bancària al CWP (recordeu po-

sar nom, NIF i empresa).  

Titular: Catalan Water Partnership  

Nº de compte corrent:  

0081-0086-06-0002116419 

Concepte: Jornada CWP 

III Jornada d’Immersió Estratègica i Innovació del negoci de 
l’aigua 2015. 24 de novembre. Barcelona 

 

Barcelona 
 

 

mailto:info@cwp.cat


14:00h Dinar - Networking 

15:00h Sessió Internacionalització Sessió R+D 

 Lliçons apreses  sobre internacionalització: teoria i pràctica 

 Dr. Joan Tugores. Catedràtic economia (Universitat de Barcelona) 

 Sr. Pere Ballart. Director d’International affairs a Fluidra 

 Sr. Joaquim Montsant. Director Territorial CESCE (Catalunya, Murcia, Llevant i Balears) 

Elevator speech de Projectes d’R+D 

Carburos Metálicos / LEITAT / IDAEA-CSIC/

WE&B / ICRA / Campus UdG Aigua /  

Institut de Recerca de l’Aigua (UB) / 

 16:15h Pausa-Cafè 

16:30h City Blueprints: Eines per a la sostenibilitat en les ciutats i regions 

Sr. Peter Easton. Environment and Water Resources Consultant 

17:00h Reptes per a la gestió de la Innovació en l’empresa  

Design Thinking. Dr. Joaquim Vilà. Professor a IESE. 

Creativitat. Sr. Franc Ponti. Professor a EADA. 

Gestió de la innovació. Dr. Enric Barba. Professor a EADA, UIC i EUNCET. 

18:15h Cloenda  

Objectius 

El CWP és un clúster, una agrupació d’empreses que treballa des del 

2008 per millorar la situació competitiva dels seus associats, les em-

preses catalanes del sector de l’aigua. Agrupem centres tecnològics, 

universitats, consultories, enginyeries i empreses de productes i 

serveis relacionats amb l’ús sostenible de l’aigua. Treballem per:  

 Facilitar la internacionalització de les empreses. 

 Fomentar les capacitats d’innovació i l’impuls de projectes 

d’R+D +i   cooperatius. 

 Potenciar les sinergies i les aliances entre els associats per 

promoure el desenvolupament de negoci. 

 

Si t’interessa fer-te membre contacta amb  info@cwp.cat 

 o truca al 972 18 33 38 

www.cwp.cat 

Catalan Water Partnership 

El CWP organitza la 3a jornada per tal de promoure la reflexió estra-

tègica de tots els agents de la cadena de valor del negoci de l’aigua a 

Catalunya i impulsar la internacionalització i la innovació. L’any pas-

sat van participar més de 120 inscrits en la jornada amb l’objectiu de: 

 Promoure el coneixement de les oportunitats de negoci del 

sector de l’aigua a nivell internacional. 

 Impulsar el desenvolupament de projectes cooperatius inno-

vadors i el networking. 

 Conèixer les principals polítiques referents a l’aigua i a 

l’R+D+i de caràcter europeu. 

 Compartir experiències sobre la gestió de la innovació 

 Presentar tecnologies i projectes innovadors. 

 Presentar resultats de projectes d’R+D europeu. 

09:00h Acreditacions  

09:15h Benvinguda  
Sr. Jaume Carol.  President del CWP  

Sr. Felip Puig. Hble. conseller d’Empresa i Ocupació  

10:00h El clúster com a instrument de competitivitat 

Sr. Xavier Amores. Clúster Manager del CWP  

Sr. Joan Martí. Gerent de dinamització de clústers a ACCIÓ  

10:30h Projecte europeu DESSIN: demostració de l'eficiència dels sistemes d'injecció profunda d'aigua pre-potable i 

vincle amb els serveis ecossistemics. Sra. Marta Hernández. Project Manager Alternative Water Resources. CETAQUA  

11:00h Pausa– Cafè  

11:30h Tendències i oportunitats del sector de l’aigua a Europa.  

Sr. Fernando Bajo. Project officer a ACQUEAU. 

Dr. Tomas Michel. President de WssTP  (Plataforma Europea del Agua) i Director General CETAQUA. 

Sra. Cristina Brabyn. Program Coordinator a European Water Partnership 

Sr. Fernando Calancha. Soci  de PricewaterhouseCoopers i  autor estudi: “La gestió de l’aigua a Espanya” 

12:45h Conferència: ANALITZANT L’ECONOMIA ESPANYOLA i CATALANA… On estem? Com estem? A on anem? 

Dr. José M. Gay de Liébana. Professor titular de la Universitat de Barcelona.  

Agenda 

https://www.linkedin.com/title/environment-and-water-resources-consultant?trk=mprofile_title
mailto:info@cwp.cat


Doctor en Economia i dret. Professor
titular de Economia Financera i
Comptabilitat en la Universitat de
Barcelona. Es Académico Numerario
de la Real Academia de Doctores i
membre d’honor del Consell Europeu
de Doctors i Doctor Honoris Causa.
Perit mercantil, llicenciat en
economia, dret i ADE. Diplomat per
ESADE i Màster Universitari en
Negocis internacionals.

És catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona i treballa
en les línies d’investigació d’economia internacional,
internacionalizació i globalització i crisis, disposant d’un gran
nombre de rellevants publicacions sobre aquests sectors. Ha estat
degà de la Facultat d’Econòmiques i Rector de la Universitat de
Barcelona.

Doctor en Strategic Management per la
Wharton School de la Universitat de Pennsylvania. Professor del
Departament de Direcció Estratègica i director acadèmic de
programes enfocats de l’IESE per a directius sobre gestió de la
innovació i Design Thinking. També dirigeix el Centro de
Informacion Empresarial del IESE i és membre del consell
d’innovació d’algunes empreses espanyoles. Ha treballat com a
investigador en el Reginald Jones Center for Management

Participa habitualment com a comentarista d’actualitat econòmica en diversos
programes de televisió i radio, escriu en premsa, revistes i publicacions especialitzades,
i és un reconegut conferenciant. És autor de llibres d’economia i participa en diaris com
Expansión, Cinco Días, El Economista, La Vanguardia, El Mundo, El País, entre d’altres. A
més col·labora en cadenes de televisió habitualment com La Sexta, Antena 3 TV,
Telecinco, Cuatro TV, TV3, Canal 33, TVE, TV2. Així mateix realitza el videoblog E-
KONOMIA de la Vanguardia

José M. Gay de Liébana

Juan Tugores

Llicenciat en Humanitats per la Universitat
Oberta de Catalunya, Màster en Societat de la Informació (UOC),
diplomat en Psicologia de les Organitzacions i en Direcció
d’empreses per EADA.
És professor del departament d’Estratègia, Lideratge i Persones
d’EADA. És expert en creativitat i innovació. Les seves darreres
publicacions són “Si funciona, cámbialo” (2010) i “Inteligencia
creativa” (2013).

Doctor en Ciències Econòmiques, i

llicenciat en Dret i Ciències Econòmiques.

Franc Ponti

Policy, Strategy and Organization de la Wharton School i ha estat investigador associat
de Management & Technology Program de la Wharton School. També ha treballat com a
consultor en més de 50 empreses nacionals i internacionals entre les que es troben
Roche Diagnostics, Zanini, Fluidra, Amgen, Telefónica, Sandvick, Komatzu, Nutrexpa,

Uniland, APLI, MTG, Henkel, Nestlé, AUSA i Chupa Chups.

Joaquim Vilà 

Joaquim Montsant PDG de IESE, Llicenciat en Ciències
Biològiques i Màster en Biotecnologia Industrial.
És Director Territorial CESCE des de fa 10 anys, actualment Director
dels territoris de Catalunya, Llevant, Murcia i Balears. Ha treballat
durant 10 anys a l’Agencia de Promoció Internacional de Catalunya
(COPCA) en diferents càrrecs (Director de l’Àrea d’Amèrica,
Director del Programa de Nous Exportadors i Director Comercial i
d’Expansió).

Doctor Enginyer en Telecomunicació i màster en Gestió i
Organització d’empreses per la UPC. Ha estat director General
de la Divisió B2B de CIRSA i és professor a escoles de negoci
(EADA, UIC i EUNCET) a on difon el paper clau de la innovació en
la competitivitat empresarial essent autor de diversos llibres en
la matèria, com “Innovación: 100 consejos para inspirarla y
gestionarla” a la seva 5a edició.

Enric Barba

Ha treballat en empreses com Roca, Sony, Philips i Terra i ha
rebut reconeixements com el Best Manager Award per
l’associació europea de estadística ENBIS, essent la primera
vegada que s’atorgava aquest premi a un espanyol.

DESSIN
Demostració de l'eficiència dels sistemes 

d'injecció profunda d'aigua pre-potable i vincle 

amb els serveis ecossistèmics. 
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https://dessin-project.eu/



Fernando Bajo

Tomas Michel Doctor en Microbiologia per la
Universitat de Davis, Califòrnia (EEUU). És Director de la xarxa
de centres tecnològics Cetaqua; Barcelona, Galicia i Andalusia.
Des del juliol del 2012 és president de la Plataforma Europea del
Agua (WssT). Abans d'incorporar-se a AGBAR l'any 2009, havia
desenvolupat càrrecs com a director de diverses empreses
nacionals i internacionals del sector de l'aigua (US Filter Sation,
Exportacions de DEISA, entre d'altres). Actualment, és autor de
17 publicacions científiques (indexades) i 16 publicacions
tècniques.

Té la Llicenciatura Conjunta en Dret i
Ciències Polítiques, Gestió Pública i Dret Internacional i el màster
en estudis chinesos. És project officer d’ACQUEAU. Prèviament ha
treballat com a col·laborador del Social Science Post, i al
departament de màrqueting i comunicació d’Abengoa.

Fernando Calancha Soci de PricewaterhouseCoopers.
És advocat especialista en els sectors d’energia, aigües, recursos
naturals i infraestructures. És coautor de l’estudi “La gestión del
agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos
futuros”, realitzat al 2014. Prèviament, ha estat Secretari de la
Comissió Interministerial per a la Titulació del Dèficit del Sector
Elèctric, Secretari del Consell d’Administraicó d’Invest in Spain i
Coordinador del Conveni. d’Assistència Jurídica entre l’Advocacia
General de l’Estat i el CDTI.

Peter Easton És un consultor certificat (GRI- G4) amb més
de 25 anys d’experiència internacional en els sectors de
l’assessorament i la gestió de l’aigua i el mediambient. Ha
desenvolupat càrrecs com el Manager de Recursos de l’aigua de
Coca-Cola Europa i Director d’aigua i Mediambient a la consultoria
Zenith International i actualment disposa de la seva pròpia
consultoria. Recentment ha participat en un projecte Europeu
Horizon2020, BlueSCities, centrat en un Action group del EIP
(Water City Blueprints Action Group).

Gerent de Dinamització de Clústers a ACCIÓ,
l’agència de la Competitivitat per a l’empresa de la Generalitat de
Catalunya, responsables de la política de clústers. Experiència de 20
anys vinculat amb les polítiques de competitivitat (a ACCIÓ i
prèviament a CIDEM). Ha estat ponent en conferències internacionals
sobre clústers als cinc continents. Ha col·laborat com a professor de
clústers i estratègia empresarial en diverses escoles de negocis i
universitats. Autor del llibre: "Clústers: estratègies guanyadores i
treball en equip" (2013).

Joan Martí 

SESSIÓ R+D: Elevator speech de projectes R+D

CARBUROS METÁLICOS

LEITAT

ICRA

We&B
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BIOECOSIM: An innovative bio-economy solution to valorise livestock
manure into a range of stabilised soil improving materials for environmental
sustainability and economic benefit for European agriculture. Dra. Julia García-
Montaño

Desenvolupament i integració de tractaments biològics i
d’oxidació química per a la reducció sostenible de micro-contaminants en aigües
residuals” (BioQuim_rescue). Sra. Wounjim Chang

WATERCLIMA_LAC (Watershed and Coastal Management in the context
of Climate Change in Latin America and the Caribbean). Sra. Beatriz Medina

TreatRec.Interdisciplinary concepts for municipal wastewater treatment
and resource recovery. Tackling future challenges. Dr. Ignasi Rodriguez-Roda

Institut de Recerca de l’Aigua. UB Aplicació de les zones humides al tractament
de purins. Dr. Miquel Salgot.

Residus de fàrmacs en efluents d'aigües residuals de centres
hospitalaris i llars d'avis: noves eines de control i sistemes efectius de
tractament. Dra Silvia Lacorte

IDAEA-CSIC

Campus UdG Aigua (Lequia) Oportunitats en l’aplicació de tecnologies
bioelectroquímiques en el camp del tractament d’aigües residuals i potables.
Dr. Jesús Colprim


