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El CWP organitza la 4a jornada per tal de 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. L’any passat van

participar més de 150 inscrits en la jornada. Els objectius de la IV Jornada d’immersió estratègica són:

• Promoure el coneixement de les oportunitats de negoci del sector de l’aigua a nivell internacional.

• Conèixer els reptes i tendències del sector de l’aigua.

• Impulsar el desenvolupament de projectes cooperatius innovadors i el networking.

• Conèixer noves eines de gestió empresarial i estratègia.

• Identificar les tecnologies que seran referència en el sector de l’aigua els propers anys.

• Participar en els canvis de la Industria 4.0. i l’Economia circular al sector aigua

El CWP és un clúster, una agrupació d’empreses que treballa des del 2008 per millorar la situació
competitiva dels seus associats, les empreses 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 desenvolupament de negoci.

Si t’interessa fer-te membre del CWP o vols rebre més informació sobre la jornada contacta amb  

info@cwp.cat o truca al 972 18 33 38

www.cwp.cat

OBJECTIUS 

EL CWP

Projectes:

mailto:info@cwp.cat
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PREUS

PROGRAMA

09:00h Acreditacions 

09:30h Benvinguda
Robert Mas.  President del CWP 
Jordi Agustí. Director Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya.

09:50h Presentació de l’Update estratègic del sector de l’aigua a Catalunya
El CWP com a eina de millora competitiva. Xavier Amores. Clúster Manager del CWP 
Update estratègic. J. M. Gascon. Director d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIO
Presentació de l’estudi sobre el sector de l’aigua a càrrec de PwC. PwC.

10:40h Noves tecnologies que estan transformant el sector de l’aigua.
Miquel Rovira i Gabriel Anzaldi. EURECAT-CTM
Projectes INSITRATE i REWATCH. Irene Jubany i Xavier Martinez.

11:25h Pausa – Cafè

Reptes i tendències en estratègia. Presenta i modera. Joan Martí. Gerent de Dinamització de Clústers

11:50h Indústria 4.0.: La quarta (re) evolució industrial.
Carles Roig. Director de l’Executive Master en Operacions i Innovació d´ESADE i professor del 

Departament D´Operacions Innovació i Data Sciences

12:20h Economia circular, un nou paradigma que està canviant la competititvitat
Nick Jeffries. Fundació Ellen McCarthur

12:50h Oportunitats internacionals en el sector de l’aigua.
Cesar Benedi Bozalongo. Global Water intelligence

13:20h Tecnologies exponencials i innovació
Xavier Ferràs. Degà d’Economia de la Universitat de Vic. Professor a ESADE

14:00h Dinar—Networking

15:30h Conferència: Sustaining Executive Performance: el 'Business Case' de la salut empresarial.
Steven Mc. Gregor. The Leadership Academy of Barcelona, The LAB. IESE.

16:30h

18:15h

Taller pràctic. Eines de creativitat per a generar nous projectes d’innovació en el CWP
Dinamització a càrrec de: Elisabeth de Morentin. BRAINPOOL Global design network
Xavier Camps Coma. Innoservice Consulting. Col·laboradors a IESE en Design Thinking

Conclusions i cloenda

INSCRIPCIONS
(aforament limitat)No socis del CWP: 

Sessió “El Futur del Sector de l’aigua”: GRATUÏT
Sessió “Reptes i Tendències en Estratègia i Management” (inclou networkings dinar i esmorzar): 150€ + IVA

Socis del CWP
Sessió “El Futur del Sector de l’aigua”: GRATUÏT
Sessió  Reptes i Tendències en Estratègia i Management + Taller pràctic (inclou networkings dinar i esmorzar): 

1 persona: 50 € + IVA 2 persones: 75€ + IVA
3 persones: 90€ + IVA   4 o més persones: 25€/persona + IVA

Pagament:  Es realitzarà mitjançant transferència bancària al CWP (recordeu posar nom, NIF i empresa). 

• Titular: Catalan Water Partnership Nº de compte corrent: ES88 0081-0086-06-0002116419

EL FUTUR DEL SECTOR DE L’AIGUA

REPTES i TENDÈNCIES EN ESTRATÈGIA i MANAGEMENT

TALLER PRÀCTIC: EINES PER A PROMOURE PROJECTES- Exclusiu per a socis del CWP

MÉS INFORMACIÓ: info@cwp.cat o 972 18 33 38

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8qwopnNQfY193lGq_naIEzPPSUMdrSwvNwJ4bD7TNvY_t6Q/viewform?c=0&w=1
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Ponents
Carles Roig – Indústria 4.0.: La quarta (re) evolució industrial

Director de Programa, Màster en Direcció d'Operacions. Professor associat, Departament
d'Operacions, Innovació i Data Sciences a ESADE. Màster en Gestió i Comerç Internacional (MIM)
- ESADE. Llicenciat en Ciències Econòmiques - Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en
industria 4.0. a l’escola de negocis ESADE.

Xavier Ferràs – Tecnologies exponencials i innovació

Degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic. Co-fundador i membre del Consell
Assessor de Ignite Innovation. Professor part-time de Direcció d’Operacions i Innovació a ESADE.
Doctor en Administració d'Empreses (PhD) per la UB. MBA per ESADE. Enginyer Superior de
Telecomunicacions per la UPC.

Nick Jeffries – Economia circular, un nou paradigma que està canviant la competitivitat

Fundació Ellen MacCarthur, entitat anglesa líder al món en el concepte d’Economia Circular que
col·labora amb grans empreses i administracions en l’aplicació d’aquest concepte. En Nick és
membre de l’equip de Insight and Analysis i és un dels experts que col·labora en la Fundació
Ellen MacCarthur en Economia Circular i el sector de l’aigua. Consultor independent. Màster en
Energia Renovable (hidràulica, biomassa, eòlica i solar) i enginyer civil amb experiència en
projectes d'enginyeria del sector públic i privat comercials. Sessió en anglès.

Steven P. MacGregor–Sustaining Executive Performance: 'Business Case' de la salut empresarial

Fundador de The Leadership Academy of Barcelona (LAB). MEng Product Design Engineering,
Universitat de Strathclyde, Glasgow. PhD Engineering Design Management, Universitat de
Strathclyde, Glasgow. Ha donat més de 1.000 sessions sobre la salut executiva i canvi de
comportament a múltiples institucions com GOOGLE, IESE, etc. Col·laborador habitual en
programes d’IESE. Investigador visitant a Stanford i Carnegie-Mellon. Duatleta internacional i
membre de l'equip d'atletisme de FC Barcelona.

Elisabeth M. de Morentin–Eines de creativitat per a generar nous projectes d’innovació CWP

Elisabeth ha estat desenvolupant Disseny d’Innovació / Ofertes de negoci i ensenyant des de fa
més d'una dècada; Té un Màster de l'Institut de Tecnologia d'Illinois en “Design Thinking –
Integrative Thinking”. També té una llicenciatura en Disseny Industrial. Va treballar com a
consultora d'estratègia de disseny en BBVA, i va ser nomenada gerent de la innovació en el grup
Zobele, a Barcelona i Singapur.

Xavier Camps Coma – Eines de creativitat per a generar nous projectes d’innovació en el CWP

Treballa com a Design Thinking i consultor d'innovació i facilitador en Innoservice Consulting. El
seu objectiu és ajudar a les empreses a créixer i crear nou valor mitjançant la innovació. També
ensenya gestió de la innovació i Disseny Pensant en diverses escoles de negocis i de disseny.
D'altra banda, va contribuir a construir idees d’organitzacions impulsades amb Easy Crit, un
programari de gestió d'idees i la innovació.

César Benedí Bozalongo - Oportunitats internacionals en el sector de l’aigua

Research Analyst at Global Water Intelligence (GWI). Ha participat en projectes de consultoria
amb Amane Advisors, consultora estratègica adherida a GWI. Anteriorment, va treballar com
Analista Financer en Bluecap ManagementConsulting. Llicenciat en Econòmiques i va obtenir
un Màster en "International Trade, Finance, and Development" per la BGSE.
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Ponents

PWC – Presentació de l’estudi sobre el sector de l’aigua a càrrec de PwC.

PwC és una de les principals consultores al món present en 157 països i amb més de 208.000
professionals en auditoria, assessorament fiscal i legal, i consultoria estratègica. Des de l’oficina
de PwC de Barcelona s’ha liderat l’Update estratègic del sector de l’aigua durant l’any 2016
encarregat per la Generalitat de Catalunya i amb la participació del CWP. Un estudi sobre les
principals xifres del sector a Catalunya, la seva evolució econòmica, així com les principals
tendències, reptes estratègics del sector i oportunitats de mercats internacionals.

Miquel Rovira – Noves tecnologies que estan transformant el sector de l’aigua

Director de la Unitat de Sostebilitat d’Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya. És Doctor per
la UPC i Enginyer Químic per la UB i ha desenvolupat tota la seva activitat professional en el
camp mediambiental. Les seves principals àrees d’experiència són: la gestió de les aigües, els
residus i els sòls contaminats així com l’energia, amb una forta vinculació amb el concepte
d’economia circular. Ha participat en nombrosos projectes de R+D+i amb empreses tant a nivell
nacional com internacional. És co-autor de més de 100 publicacions.

Gabriel Anzaldi – Noves tecnologies que estan transformant el sector de l’aigua

Director Smart Management Systems Unit a EURECAT-CTM. Cap de R+D en Alimentació i Medi
Ambient a Bdigital. Enginyer electrònic – EST-IESE. Màster en sistemes de xarxes informàtiques i
de telecomunicacions - Instituto tecnològico de Buenos Aires. Enginyer en Telecomunicacions –
Universidad Politécnica de Madrid.

Fundació CTM – Projectes INSITRATE REWATCH

INSITRATE: El projecte Life + InSiTrate demostrarà a escala pilot la viabilitat de la bioremediació
in situ de l'aigua subterrània contaminada per nitrats per a la producció d'aigua potable.
REWATCH: Demostració d’un procés de tractament d’aigua residual per tal d’obtenir aigua
regenerada d’alta qualitat susceptible de ser reutilitzada a la pròpia indústria petroquímica.

Joan Martí - Reptes i tendències en estratègia 

Gerent de Dinamització de Clústers d'ACCIO. Expert en clústers. Membre de TCI Network, fent
de ponent en els seus Congressos Internacionals. Llicenciat en Economia – UB. Postgrau en
Economia Internacional i comerç exterior – UB. Autor del llibre “Clústers: estratègies
guanyadores i treball en equip”.

Josep-Maria Gascón - Update estratègic

Director d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ – Generalitat de Catalunya. Més de 20
anys d’experiència com a executiu de multinacional en el sector químic. Nomenat “EUROPEAN
YOUNG LEADER” pels think-tanks “Friends of Europe” i “Europanova”. Guanyador del premi “40
UNDER FORTY”, que destaca als millors advocats joves d’Espanya i Portugal. President del
“WORLD CHEMICAL SUMMIT” (FiraBarcelona). Diplomat en Direcció General (INSEAD) i
Llicenciat en Dret (UPF).


