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El sector de l’aigua és tradicionalment organitzat entorn de 
l’anomenat “Cicle de l’Aigua”. Ara bé, amb una visió més àmplia 
del conjunt del sector també s’hi podien incloure les empreses 
auxiliars com les encarregades de les infraestructures 
relacionades amb la gestió de l’aigua (constructores, fabricants de 
béns d’equips i desenvolupadores de tecnologies) o bé, les 
empreses de serveis (enginyeries, consultories i laboratoris). El 
clúster de l’aigua té un enfocament multidisciplinar, el seu focus és 
l’ús sostenible de l’aigua i on per tant hi tenen cabuda tant 
empreses de tractament d’aigua, intensives en la utilització de 
l’aigua o empreses on els seus productes o serveis tenen relació 
amb aquest recurs. En els darrers anys l’aigua és considerat un 
element clau en la majoria de sectors industrials i de serveis, 
essent per tant una activitat molt transversal a molts sectors de 
l’economia. 

Segons les dades referents al sector de l’aigua del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  només el 
sector relacionat amb el cicle de l’aigua  genera 2.386 milions 
d’euros a l’any de volum de negoci, una exportació del 30,7% i una 
ocupació de més de 10.000 persones. Amb una visió més àmplia 
del sector, per exemple afegint les empreses relatives a l’ús lúdic 
de l’aigua o les empreses auxiliars (constructores, enginyeries, 
etc), aquestes xifres encara serien més importants, i és per tant 
una mostra de la rellevància i potencial del Catalan Water 
Partnership a Catalunya. 

SECTOR DE L’AIGUA A CATALUNYA 
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Catalan Water Partnership 
 
El Catalan Water Partnership (CWP) és el clúster català de 
l’aigua,  som una associació estratègica sense ànim de lucre, 
formada per empreses i centres de coneixement, que des del 
2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té 
la missió de millorar la competitivitat  global dels 
seus associats.  

En el  CWP participen consultores, centres de coneixement, fabricants d’equips, enginyeries i altres 
entitats relacionades amb el cicle de l’aigua i les solucions per l’ús sostenible de l’aigua. El clúster 
promou projectes i  col·laboracions multinivell, orientades a aconseguir solucions innovadores a les 
necessitats globals d’aigua de qualitat en qualsevol lloc del món i aplicables en múltiples sectors. 

Des del CWP es treballa  amb un enfocament innovador i amb visió internacional. Per això busquem 
establir aliances estratègiques amb empreses i centres de coneixement de qualsevol país, per a 
identificar oportunitats i aprofitar-les, desenvolupant solucions de referència mundial que ens situïn 
en una posició avançada en el mercat global.  
 

 
 
 

El CWP és reconegut com clúster pel programa Catalonia Clusters d’ACCIÓ de la Generalitat de 
Catalunya i com  Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, 
així mateix forma part de la "Xarxa de Clústers Catalans" i de l’European Water Partnership. 

 

                      

El CWP ha ob ngut el dis n u de Catalonia Clústers 
atorgat per ACC1Ó el 2014 i la Generalitat de Catalunya. 

El programa Catalonia Clústers, neix amb l’objec u de 
Sistema tzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en 

l'àmbit de la Polí ca de Clústers i contribuir a la 
racionalització del mapa de les associacions clústers 

existents a Catalunya. 
Per tal d’accedir al programa, el CWP ha hagut de 

demostrar complir d’una sèrie de requisits que l’acrediten 
com un clúster de qualitat, consolidat i que engloba tota la 
cadena de valor del sector de l’aigua de Catalunya, entre 

els quals hi ha el segell CLUSTER MANAGEMENT 
EXCELLENCE a nivell europeu. 

Des del CWP promovem projectes 
cooperatius d’R+D, innovació i de 
desenvolupament de negoci entre els 
associats i amb d’altres clústers.  
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OBJECTIUS  

 

La missió principal del CWP és la de augmentar la compe vitat global dels 

nostres associats, les empreses i centres de coneixement del sector de l’aigua 

català, basant-nos en inicia ves de projectes d’R+D, innovació, 

desenvolupament de negoci i internacionalització.  

 
És per aquest mo u que les nostres accions es centren en promoure i facilitar que els membres del 
CWP desenvolupin productes i serveis amb alt valor afegit que els perme n augmentar les quotes de 
par cipació en el mercat global.  

 

El Pla estratègic 2012-2016 del Catalan Water Partnership es basa en els següents punts: 
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PROJECTES 
Una de les estratègies del CWP per aconseguir els seus objec us és els projectes d’R+D+i. Des del 
2008 el nombre de projectes en curs ha anat augmentant i el clúster s’ha presentat en diverses 
convocatòries d’ajuts a nivell regional, estatal i europeu.  
 
 

 

 

 
Així, no tan sols ha augmentat el 
número de convocatòries en les 
que el CWP par cipa, sinó també el 
número de projectes presentats i 
aprovats. Concretament, des del 
2008 la progressió ha estat 
significa va, augmentant d’un a 
catorze projectes en execució 
durant el transcurs d’un any.  

 
 

A con nuació es presenten alguns dels projectes vigents durant el 2014 on el CWP par cipa o promou 
el seu impuls. En gairebé tots els casos són les empreses i centres de coneixement del CWP els que 
impulsen el dia a dia dels projectes, el CWP és un facilitador i promotor de projectes. 
 
 
DemEAUmed. DEMONSTRATING INTEGRATED INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR AN OPTIMAL AND SAFE CLOSED 
WATER CYCLE IN MEDITERRANEAN TOURIST FACILITIES 
 

Par cipants del CWP: LEITAT, ICRA i ADASA 
Objec u: Op mitzar fins a un 50% el consum d’aigua de 
diferents complexes turís cs mediterranis. Consta amb un 
pressupost de 5,9 milions d’euros.  h p://www.demeaumed.eu/ 
 
Activitats d’internacionalització del CWP 
 

Par cipants del CWP: Obert a tots els socis del CWP 
Objec u: Promoure la internacionalització del CWP. El CWP ha desenvolupat durant 2014 una missió a 
Califòrnia, EUA i ha organitzat una sessió d’informació als socis sobre la mateixa. També s’han organitzat 
diverses sessions (5 jornades) detallant oportunitats de mercat en el sector de l’aigua a les següents països: 
Xile, Colòmbia, Perú, EUA i Emirats Àrabs. 
  

 

Amb la ges ó i par cipació en 
aquests projectes, el CWP ha 
aconseguit augmentar la 
compe vitat dels seus 
membres. 

 Evolució i Projectes en curs 
durant el 2014 
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R3WATER: REUSE OF WATER, RECOVERY OF VALUABLES AND RESOURCE EFFICIENCY IN URBAN WASTEWATER 
TREATMENT  

 
DEMOWARE. INNOVATION DEMONSTRATION FOR A COMPETITIVE AND 
INNOVATIVE EUROPEAN WATER REUSE SECTOR 
 

Participants del CWP: CTM, AmphosXXI, Hidroquimia. 
Objec u incrementar la disponibilitat de d’aigua a par r de la superació 
de les principals barreres tecnològiques, socials i econòmiques que limiten 
la implantació d’esquemes de reu lització d’aigua. Consta d’un pressupost 
de 10,5 M€.                      h p://demoware.eu/en 
 
 
WATERCLIMA_LAC 
 

Par cipants del CWP: We&B, Amphos XXI, CTM. 
Objec u: Contribuir a lluitar contra la pobresa i les desigualtats socials a la 
regió, millorant la governança mediambiental i la ges ó de les àrees costeres 
de tal manera que contribueixin a un creixement econòmic eficient, inclusiu 
i sostenible. Programa Regional de Ges ón de Cuencas y Áreas Costeras en 
el contexto del Cambio Climá co en América La na y el Caribe” d’EuropeAid. 
 

 

   DISEÑO Y DESARROLLO DE UN WETLAND 
VERTICAL EN EL SECTOR TURÍSTICO PARA EL CIERRE DEL CICLO DEL AGUA 
 

Par cipants del CWP: ABM, CTM i WE&B.  
Objec u: dissenyar un wetland ver cal per a la seva implantació al sector turís c i 
poder tancar el cicle de l’aigua. El sistema és capaç de reduir la concentració de 
impureses de les aigües grises en el propi edifici per a que aquestes puguin ser 

reu litzades per a finalitats com el reg amb un elevat valor estè c i ambiental. 
 

PROJECTE INTERCLUSTER: CWP–INNOVAC. PLATAFORMA DE CONTROL AVANZADO E INTELIGENTE PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LAS DEPURADORAS DEL SECTOR CÁRNICO 
 

Par cipants del CWP:  SISLtech i DEPURWATER.  
Objec u: Innovar en el procés de depuració d’aigües en la indústria càrnica, 
implementant noves tecnologies de control de les EDARs que perme n a 
aquest sector: (i) Fiabilitzar i resoldre les problemà ques del complex procés 
de tractament d’aigües i (ii) reduir el seu elevat cost d’operació.  
  
PROJECTE ESPECÍFIC EN EL SECTOR QUÍMIC-FARMACÈUTIC 
 

Par cipants del CWP: CTM, ICRA, LEITAT i la Universitat de Barcelona. 
Objec u: la creació d’un model de negoci innovador on les pe tes empreses 
del CWP par cipants comparteixin els seus coneixements molt especialitzats i 
aplicables en el sector química-farma per tal de conver r-se totes juntes amb 
una enginyeria integradora amb majors capacitats. Aquest projecte ha rebut el 
suport de la convocatòria de projectes específics d’Agrupacions d’Empreses Innovadores del MINETUR 
 

Par cipants del CWP: ICRA i ADASA 
Objec u: demostrar solucions que incremen n l’eficiència 
dels recursos, perme n la reu lització d’aigües residuals 
tractades i facili n la recuperació, per exemple,  de nutrients. 
Consta d’un pressupost de 7,8 M€.   h p://r3water.eu/ 

CONVOCATÒRIES ESPANYOLES 
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PROJECTE INTERCLUSTER: CWP – FOOD SERVICE.  
 

Par cipants del CWP: Leitat i CTM 
Objec u: Preparar un projecte d’R+D+i que ngués com a objec u 
desenvolupar innovacions tecnològiques per fer més compe va l’empresa del 
clúster Food services, Frit Ravich, a par r de millorar la ges ó de l’aigua i de 
forma secundària la ges ó energè ca i la producció de subproductes 
valoritzables. Finançat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya.. 
 

PROJECTE INTERCLUSTER: CWP – AINS. DESAIGÜES – DESenvolupament de nous processos per al tractament 
d’AIGÜES i per a la valorització de compostos d’alt valor afegit del sector vitivinícola 
 

Par cipants del CWP: CTM 
Objec u: la valorització i recuperació de compostos bioac us dels corrents residuals 
d’empreses del sector agroalimentari i vi vinícola, i la generació de noves oportunitats 
en el tractament de les aigües residuals de les empreses par cipants. Aquest projecte 
ha estat aprovat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 PROJECTE INTERCLUSTER: CWP – INNOVI. 
 

Par cipants del CWP: CTM 
Objec u: realitzar un diagnòs c complert a la planta, als processos i les 
instal·lacions de JUVE Y CAMPS per tal de detectar possibles solucions 
avançades per garan r una major eficiència en el consum d’aigua, la 
reducció de costos o la iden ficació de possibles projectes d’R+D. Aquest projecte ha rebut el suport del 
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 
  
ACCIONS D’IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS DE NEGOCI, SUPORT EN EL CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ 
D’EMPRESES DEL CWP 
 

Par cipants del CWP: Adasa, Hidrotec, Laboratoris Oliver-Rodés, Lavola i 
Protecmed.  
Objec u: facilitar que cinc empreses del CWP poguessin iden ficar reptes 
estratègics i nguessin suport en l’aplicació d’un projecte d’innovació estratègica 
o de reforç de la seva ac vitat mitjançant l’entrada en nous mercats o sectors. 

PROJECTE ESPECÍFIC EN EL SECTOR TURÍSTIC. Par cipants del CWP: Projecte 
obert a tots els associats del CWP. 
Objec u: Realitzar un estudi del consum d’aigua i mesures d’estalvi hídric al 
sector turís c de Catalunya. Aquest estudi s’ha basat en casos representa us del 
conjunt de segments que conformen el sector turís c  
 
 
TREVA 
 

Par cipants del CWP: CTM, Inagua, ABM. 
Objec u: desenvolupar de nous sistemes d’eliminació de nutrients per a tractar 
aigua residual o aigua contaminada que perme n recuperar els nutrients en 
forma de solució aquosa concentrada o de sòlid cristal·lí valoritzables en 
l’agricultura i/o jardineria de forma directa o després de pe tes modificacions. Aquest projecte ha rebut suport 
d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de nuclis tecnològics.  

CONVOCATÒRIES CATALANES 
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Visibilitat  

Esdeveniments organitzats pel clúster 

JORNADES D’IMMERSIÓ ESTRATÈGICA I INNOVACIÓ 
El CWP celebra de manera anual les Jornades d’Immersió 
Estratègica i Innovació. L’objec u d’aquest acte és 
promoure la reflexió estratègica de tots els agents de la 
cadena de valor del negoci de l’aigua de Catalunya 
mitjançant sessions d’intercanvi d’experiències i 
coneixements sobre internacionalització, innovació, 
convocatòries d’R+D i desenvolupament del negoci.  

Les jornades varen tenir lloc els passats dies 20 i 21 de 
novembre a Barcelona. Va ser un acte obert a tot el sector de l’aigua, que van reunir més de 120 
representants d'en tats del sector: laboratoris, consultories, enginyeries, empreses de productes i serveis 
relacionats amb el tractament d’aigua, centres tecnològics, universitats, emprenedors, així com representants 
de l’administració. 

ASSEMBLEA GENERAL CWP 
El dimarts 18 de març es va celebrar a l’edifici Giroemprèn del 
parc cien fic i tecnològic de la Universitat de Girona 
l’assemblea de socis anual amb la par cipació de més de 45 
persones entre associats, convidats i administracions. A 
l’assemblea es va aprovar l’informe de ges ó del 2013 i la 
nova junta direc va del CWP per unanimitat amb la 
incorporació del sr. David Soler de POLTANK i del sr. Joan Roig 

del LEITAT. També es van presentar els  10 nous socis del CWP (Aplicat, Parc de Recerca de la UAB, Hidrolem, 
Me ler-Toledo, Op ma Renovables, Aeris, Campus e-MTA de la Universitat de Girona, Electro-Hidràulica 
Anoia, Micro4ener i Hidroquimia). Finalment, també es va aprovar la planificació d’ac vitats a desenvolupar 
durant el període 2014-2015 en els àmbits d’R+D+i i de desenvolupament de negoci. 

Acords i participació a jornades i esdeveniments  
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Difusió als mitjans de comunicació 
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Membres del clúster   

El nombre de membres del CWP ha augmentat 
significa vament en els darrers anys, donant lloc a 
una estructura formada per 37 membres al 2014.   

 
Actualment, el CWP està format per membres de tota 
la cadena de valor que permeten cobrir tot el ventall 
de necessitats del sector de l’aigua i derivats: 

 

 
 

D’entre els 37 membres que formen el CWP a 31 de desembre de 2014, 31 són empreses, de les quals 
24 són pimes, i 6 centres de coneixement (Universitats, Centres de recerca i Centres tecnològics). La 
facturació agregada dels socis del CWP és de més de 1.300M€. 
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Fes-te soci  

Aquests són els principals beneficis que ob ndràs com a soci pel fet de pertànyer al CWP: 

 

SINERGIES I NETWORKING GLOBAL 

 Conèixer i cooperar amb els actors de la cadena de valor del negoci de l’aigua a Catalunya 

 Visibilitat  i posicionament davant els principals agents i xarxes a Catalunya, Espanya i Europa. 

 Cooperació amb d’altres clústers i empreses amb problemàtiques relacionades amb l’aigua. 

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI 

 Identificació d’oportunitats de mercats i impuls a la internacionalització. 

 Impuls d’estudis i projectes de desenvolupament de negoci i accés a nous sectors i mercats. 

 Acompanyament per a l’aprofitament de les oportunitats detectades. 

R+D+i 

 Impuls de projectes de R+D+i de caràcter cooperatiu. 

 Informació i suport en les principals línies de finançament a l'R+D. 

 Accés a l'oferta científica i tecnològica més rellevant i especialitzada en l’ús sostenible de l'aigua.   

 
 

 

SI ESTÀS INTERESSAT EN FORMAT PART DEL CWP POSA’T 
EN CONTACTE AMB NOSALTRES ENVIANT UN CORREU A 

comunicacio@cwp.cat 
 

El CWP està obert a pimes, grans empreses, centres de recerca i 

emprenedors. Disposem de condicions especials per a spin-offs 

i start-ups creades fa menys de 5 anys 

 

 

Junta directiva del CWP 

President: Sr. Jaume Carol (Fluidra) 
Vicepresident: Sr. Robert Mas ( ABM) 
Tresorer: Sr. Jorge Molinero (Amphos XXI) 
Secretari: Sr. Miquel Rovira (CTM) 
Vocal: Sr. Lluís Carbonell (Laboratori Oliver Rodés) 
Vocal: Sr. Jordi Cros (ADASA Sistemas) 

Vocal: Sr. Albert Vilardaga (SISLTech) 
Vocal: Sr. Joan Roig (LEITAT) 
Vocal: Sr. David Soler (POLTANK) 
 
Clúster Manager: Xavier Amores
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