
  

 

PROGRAMA DE L’ACTE DE TANCAMENT DEL PROJECTE 

SUGGEREIX 

 

 

Lloc 
Sala Genius del Palau Firal i de Congressos de Tarragona  

(Carrer Arquitecte Rovira, 2, Tarragona) 

Data 21 de juny de 2022 ENLLAÇ D’INSCRIPCIÓ 

Hora Ordre d’intervencions A càrrec de 

10:00 h Obertura de l’acte 
Sra. Teresa Pallarès, Delegada Territorial de 

Tarragona 

10:10 h Benvinguda institucional Sr. Samuel Reyes, Director de l’ACA 

10:25 h 
Presentació dels resultats 

de projecte 

Mireia Mesas (Eurecat); Sergi Compte 

(CWP); Claudia Puigdomènech (Cetaqua); 

Wolfgang Gernjak (ICRA); Vicenç Martí  

(UPC) 

11:10 h Pausa networking 

11:45 h 
Demostració del  Sistema 

d’Ajuda a la Decisió (SAD) 

Mercè Font (ICRA) i  

Joaquim Comas (ICRA-UdG) 

12:30 h 

Taula rodona: 

“Tancant el cicle de l’aigua: 

fites i reptes de la 

reutilització a Catalunya” 

 

 

José Luís Jurado 
Cap de Regulació de Serveis 

d’Abastament 

 

 

Maria Mas 
Directora Gerent 

 

 

Irene Jubany 
Coordinadora de Recerca de 

l’Àrea de Sostenibilitat  

 
Irene Corbella 
Cap del Servei de Salut 

Ambiental 

 
 

13:30 h Cloenda de l’acte 
Miquel Rovira (Eurecat) 

Director de l’Àrea de Sostenibilitat i Membre de la Junta Directiva 

Fi de l’acte 

15:30 h 

Visites tècniques (opcional) 

*Escollir una opció al formulari 

d’inscripció 

**Disponibilitat de les visites 

subjecta a un mínim d’assistents  

Opció 1: AITASA Planta de reutilització 

industrial  

Opció 2: DUPONT Global Water Technology 

Center  

https://forms.office.com/r/xysKJBTj9m


    

VISITES TÈCNIQUES PROPOSADES 
 

Opció 1: Planta de reutilització industrial d’AITASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opció 2: DUPONT Global Water Technology Center 

 

 

 

 

 

El projecte de regeneració d’aigua per a usos 

industrials al Camp de Tarragona es va idear per 

poder reutilitzar l’aigua provinent de 

depuradores urbanes de Vilaseca i Tarragona. 

Aquesta aigua assoleix els requeriments de 

qualitat necessaris per esser utilitzada per la 

indústria química de la zona. Aquesta iniciativa 

de reutilització, garanteix així la disponibilitat 

d’aigua a als municipis adjacents, reduint al 

pressió sobre el recurs. Des de 2012, la planta 

es explotada per l’empresa AITASA i a data 

d’avui, la iniciativa és un referent de reutilització 

a Europa 

Aquest centre de recerca, ubicat a les 

instal·lacions de DOW CHEMICAL a Tarragona, 

és un centre d’innovació de referència al sector 

de l’aigua. A través de la millora de productes i 

solucions, dona resposta a les necessitats 

d’aigua de qualitat a sectors com el petroquímic, 

l’alimentari o els usos industrial i urbans entre 

d’altres. Les seves línies de recerca es centren 

en la millora de processos d’ultra- i nano-

filtració, osmosi inversa, intercanvi iònic o 

biodigestió. També disposa de laboratoris propis 

per a la realització d’una àmplia varietat 

d’anàlisis i avaluacions a nivell molecular. 


