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EDITORIAL
Som AIGUA. Som CIUTAT. Som PERSONES. El compromís
d’Aigües de Barcelona per al desenvolupament sostenible
s’explicita en la reflexió que durant els últims anys ens ha
portat a definir els nostres pilars estratègics, al voltant
dels quals gira la nostra activitat: AIGUA, CIUTAT i PERSONES. I és en aquesta reflexió i en la manera com fem les
coses on es concreten els valors amb els quals ens definim,
i en els quals es transparenta com som i com volem ésser.
Els nostres valors: RESPONSABILITAT, TALENT, DIÀLEG,
EXCEL·LÈNCIA, i INNOVACIÓ són, per tant, un reflex de la
identitat de la nostra Companyia.
Aquesta memòria es centra en el treball que durant tot el
2016 hem fet sobre la base d'un d’aquests valors, que porta, sens dubte, implícits tota la resta. Benvinguts a aquesta
Memòria d’INNOVACIÓ d’Aigües de Barcelona; una peça
clau per a entendre l’evolució d’una empresa com la nostra.
Una manera de fer i de sentir que no hem incorporat de nou
a la Companyia, sinó que és un valor que portem implícit en
el nostre ADN des de ja fa més d’un segle.
I és que Aigües de Barcelona fa molts anys que marca tendència en innovació, fet que ha permès convertir aquesta
empresa en un referent mundial en la gestió del cicle integral de l’aigua. Podem trobar moltes referències al llarg
de la història de la presència de la innovació en el desenvolupament de la nostra activitat, com la incorporació els
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anys cinquanta de la tecnologia més moderna de l’època
en el tractament d’aigües altament contaminades a l’ETAP
de Sant Joan Despí, o la primera explotació de bombes de
vapor el 1879, i altres fites que han permès a la Companyia
continuar creixent i guanyant en coneixement i experiència, i gràcies a les quals hem pogut donar a la ciutadania un
servei altament eficient, sostenible i responsable en tot
moment.
En aquest sentit, l’objectiu d’Aigües de Barcelona en relació
amb la innovació continua essent el mateix: seguir innovant
i fer-ho, sempre, amb responsabilitat de futur, donant un
servei d’excel·lència continu i apostant reiteradament per
les tecnologies més avançades, pensant, alhora, en les generacions futures i el llegat que des d’Aigües de Barcelona
volem deixar als nostres nens i nenes. En aquesta línia, no
podem perdre de vista la necessitat d’adaptació als canvis,
cada vegada més ràpids, d’una societat progressivament
més digitalitzada i globalitzada.
Per tant, innovem buscant l’excel·lència en la gestió del
cicle integral de l’aigua, però també centrant els nostres
esforços a minimitzar el nostre impacte davant el canvi
climàtic, reinventant la relació entre l’aigua i la ciutat, i posicionant-nos en l’ecosistema innovador del nostre entorn
metropolità, apropant les nostres dades de manera transparent gràcies a l’Open Data i la digitalització, temes en els

Compromesos amb
les persones, cuidem
l’aigua i fem ciutat
UN REFLEX DE LA IDENTITAT DE
LA NOSTRA COMPANYIA
Ignacio Escudero
Director General d'Aigües de Barcelona
quals la ciutat de Barcelona ja és avui en dia un referent
internacional.
Per poder centralitzar els nostres esforços i dinamitzar
el nostre talent intern, durant el 2016 es posa en marxa la
Direcció d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Barcelona, peça clau dins l’estructura organitzativa que té com a
principal objectiu valorar l’esforç innovador dels nostres
professionals, veritables protagonistes de la innovació a
la Companyia, per mitjà d’una l’estratègia d’innovació integrada a totes les àrees de l’empresa de manera transversal
i participada per cadascun dels treballadors i treballadores d’aquesta Organització.
I si els nostres professionals són les persones que fan
tangible la nostra innovació, també són destacables les
sinergies que s’estableixen quan conbinem el talent intern
amb grans experts externs, amb qui col·laborem i establim
sistemes de cocreació i innovació oberta: institucions, universitats, administracions, proveïdors, centres de recerca,
i fins i tot la mateixa ciutadania. Nous camins i noves formes d’afrontar els reptes del futur, que ja són una realitat
i una premissa clau per mantenir qualsevol empresa en un
pla de competitivitat creixent en els temps en què vivim.

l’àmbit de la innovació desenvolupada durant l’útlima
década, principalment a través del Cetaqua, el Centre
Tecnològic de l’Aigua, que es crea en col·laboració amb el
Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Univesitat Politècnica de Catalunya, i que desenvolupa i executa
projectes d’investigació relacionats amb el cicle integral
de l’aigua. Un centre tecnològic que aquest 2016 ha estat
guardonat amb el Premi Nacional de Partenariat Publico-Privat en Investigació i Innovació; un reconeixement
que atorga el Govern i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).
En una societat canviant a ritmes vertiginosos, tenim al
endavant importants i grans reptes. A Aigües de Barcelona serem capaços de continuar generant i transmitent
VALOR, CONFIANÇA i EMOCIÓ. Amb una vocació de Companyia CREATIVA i INNOVADORA, que dinamitza el seu
TALENT i que creu en el DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE com a eix central, continuarem desenvolupant el nostre ADN corporatiu a favor de la col·laboració, l’intercanvi
d’experiències i el CONEIXEMENT, valorant les idees i les
persones que hi ha darrere de cadascuna d’elles.

Aquest model de partenariat publico-privat, que seguim
per convicció a la nostra Companyia, també s’integra en
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INDICADORS

N. DE PROJECTES PER LÍNIA D’INVESTIGACIÓ

21
15
CLAVEGUERAM

AIGUA
NO POTABLE

1

AIGÜES
DEPURADES

15
AIGUA
POTABLE

4
AIGUA
I ENERGIA

MEDI AMBIENT
I SALUT

GESTIÓ EFICIENT
DE LES INFRAESTRUCTURES

9

IMPACTE DEL
CANVI GLOBAL

RECURSOS
ALTERNATIUS

10

40

14

GESTIÓ DE LA DEMANDA
DE L’AIGUA

14

N. DE PROJECTES PER ÀMBIT D’ACTUACIÓ*

Alguns projectes s'inclouen en més d'ún àmbit d'actuació.

*

N. DE PROJECTES PER LÍNIA D’INVESTIGACIÓ I COMPONENTS

10

10

LABORAL
SOCIAL
MEDIAMBIENTAL

6
5
4

4 4

4
2 2
1

RECURSOS
ALTERNATIUS

IMPACTE
DEL CANVI

GESTIÓ EFICIENT DE LES
INFRAESTRUCTURES

MEDI AMBIENT
I SALUT

AIGUA I ENERGIA

GESTIÓ DE
LA DEMANDA
DE L’AIGUA

Els components són els criteris assenyalats segons la norma SGE21, a tenir en compte en el
disenny de les iniciatives i projectes d'R+D+i, reflectint el nostre compromís de responsabilitat.
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APLICABILITAT DELS
PROJECTES GENERATS
EN 2016:

Castellbisbal

Castellví de
Rosanes

Sant Andreu
de la Barca

Pallejà

Corberà de
Llobregat
La Palma de
Cervelló
Cervelló

Sant V
dels H

Vallirana

San
de

Torrelles de
Llobregat

Sant Climent
de Llobregat

PROJECTES 201 PER ÀMBIT D'ACTUACIÓ:

40
21
15
15

Begues

PROJECTES D'AIGUA POTABLE
PROJECTES D'AIGUES DEPURADES
PROJECTES D'AIGUA NO POTABLE
PROJECTES DE CLAVEGUERAM

Castelldefels

Les Botigues de Sitges
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Gavà

Badia del
Vallès
Rubí

Barberà del
Vallès

Ripollet

Montcada
i Reixach

Tiana

Cerdanyola del Vallès
Santa Coloma
de Gramenet

Sant Cugat del Vallès

Montgat
Badalona

El Papiol

Pallejà

Molins
de Rei

Sant Vicenç
dels Horts

Sant Adrià
del Besòs

Sant Feliu de
Llobregat

Santa Coloma
de Cervelló

Sant Joan
Despí

Sant Just
Desvern

BARCELONA

Esplugues de
Llobregat

L’Hospitalet
Cornellà de
de Llobregat
Llobregat

liment
bregat

Sant Boi de
Llobregat

Viladecans

Gavà

El Prat de
Llobregat

AIGUA POTABLE
AIGUA PER A USOS NO POTABLES
CLAVEGUERAM
AIGÜES DEPURADES
REUTILITZACIÓ
TELECONTROL / TELELECTURA
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4

1

ACCÉS GLOBAL EN R+D+i 2016

INNOVACIÓ AB

1,2M€

CENTRE
D'INVESTIGACIÓ
CETAQUA

3,7M€

4,9M€

TOTAL

CARTERA ANUAL
CETAQUA/
FINANÇAMENT CARTERA ANUAL
PÚBLIC
PROJECTES
PROPIS

17,1M€
1,0M€

18,2M€

ACCÉS GLOBAL

L'esforç d'inversió d'Aigües de Barcelona de 4,9M€,
permet mobilitzar projectes d'investigació per un import
global de 18,2M€.
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FONS PROPIS

5

INVERSIÓ EN R+D+i 2016

AGAUR
FINANÇAMENT PÚBLIC AUTONÒMIC

4,9 M€ d'inversió en R+D+i
en 2016

42
MINECO
FINANÇAMENT PÚBLIC NACIONAL

+ de 15 M€ invertits
en R+D+i des del 2014

N. DE PROJECTES PER TIPUS DE FINANÇAMENT

COMISSIÓ EUROPEA
FINANÇAMENT PÚBLIC INTERNACIONAL

52 projectes en curs

ACCÉS GLOBAL PER LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

3,2 %

0,2%

GESTIÓ DE LA DEMANDA
DE L'AIGUA

32,7%

AIGUA I ENERGIA

RECURSOS
ALTERNATIUS

21,6 %
MEDI AMBIENT
I SALUT

16,8 %

18,2 M€

GESTIÓ EFICIENT DE
LES ESTRUCTURES

25,5%
IMPACTE DEL
CANVI GLOBAL

ACCÉS GLOBAL PER TIPUS DE FINANÇAMENT

0,5 %

11,0 %
FONS PROPIS

FINANÇAMENT
PÚBLIC AUTONÒMIC

2,5 %

FINANÇAMENT
PÚBLIC NACIONAL

18,2 M€

86,0 %

FINANÇAMENT PÚBLIC
INTERNACIONAL
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CULTURA
DE LA INNOVACIÓ

LA INNOVACIÓ,
PALANCA DE FUTUR

Parlar d’innovació és parlar d’idees, de treball en xarxa,
de connectar territoris, persones, talent... i d’aprofitar
les oportunitats que se’ns presenten en una societat
cada vegada més oberta i connectada, a fi d’impulsar,
des del convenciment del poder transformador de les
idees, una cultura de la innovació que estigui present en
tots els àmbits de l’empresa.

treball en equip, la innovació oberta i disruptiva, la col·laboració, i la gestió en xarxa. María Monzó està convençuda que el valor més important de qualsevol empresa són
les persones que la integren: “Hem de trobar la manera
d’identificar el talent natural de la mateixa plantilla i potenciar-lo. El motor de la innovació no és només la tecnologia, sinó com fem ús de la tecnologia per innovar".

Aquest és l’objectiu de la Direcció d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Barcelona, que es posa en marxa, i que,
alineada amb la missió i l’estratègia de l’empresa, aposta
clarament per la tecnologia, el talent i la transferència
del coneixement com les palanques que permetran mantenir l’empresa en un plànol de competitivitat creixent.
La Direcció té com a objectiu clau la potenciació de la
transversalitat i la intraprenedoria, creant espais que
conjuminin projectes de cooperació i digitalització, que
fomentin la incubació d’idees i la creativitat.

D’altra banda, som també conscients que quan parlem
d’innovació, la dificultat és que sabem que es refereix
al demà, a l’incert i l’important, mentre que la majoria de
gent treballem en l’avui, en el relativament segur i l’urgent. El que pot semblar una clara incompatibilitat, hem
de transformar-la en una oportunitat per permetre que
aflorin les motivacions de tots nosaltres, les persones
d’Aigües de Barcelona, i viure amb aquestes dues realitats, la d'una empresa eficient, com sempre ho ha estat, i
en cerca contínua de l’excel·lència, però al mateix temps
una Aigües de Barcelona emprenedora, innovadora, fresca, àgil i líquida.

Per això, programes com els Aquamakers o el de Doctorats Industrials de l’Agència de Gestió i Ajudes Universitàries i de Recerca de la Generalitat de Catalunya pretenen potenciar el desenvolupament del talent intern, el

SI VOLS CONTACTAR AMB LA DIRECCIÓ D'INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
D'AIGÜES DE BARCELONA, NO DUBTIS EN ENVIAR-NOS UN E-MAIL A:
innovab@aiguesdebarcelona.cat
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MARÍA MONZÓ
Directora d'Innovació i Coneixement
d'Aigües de Barcelona
“Hem d’entendre la innovació com una eina que ens ajudi
a dissenyar i desenvolupar iniciatives que ens permetin
assolir els compromisos de desenvolupament sostenible de l’empresa, aprofitant tot el coneixement que tenim internament, però també incorporant a la societat a
la nostra cadena de valor. Talent intern i innovació oberta
són els nostres dos grans pilars de desenvolupament de
la innovació”.

RECURSOS ALTERNATIUS
La investigació dels recursos alternatius es basa en:

"L'Organització innova
quan manté el cor encès.
A Aigües de Barcelona
volem escriure la
innovació en majúscules
i, per tant, cal posar en
valor el talent intern.
Tenim talent i molt!"

• Dessalinització d’aigua de mar i
aigües salobres.
• Reutilització d’aigües
regenerades.
• Aprofitament d’aigües pluvials.
• Recàrrega d’aqüífers.
• Recuperació de masses d’aigua
degradades.

IMPACTE DEL CANVI GLOBAL
La investigació es centra en les
repercussions del canvi global en el
cicle de l’aigua i en el disseny d’estratègies per mitigar-les o adaptar
les infraestructures:
• Impacte ambiental (petjada hídrica
i de carboni) del cicle de l’aigua.
• Gestió integrada de recursos
hídrics.
• Gestió de situacions de crisi (control de sequeres i inundacions).
• Mitigació i adaptació al canvi
global.
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LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

El compromís amb la innovació d’Aigües
de Barcelona esdevé en sis línies de recerca,
que fomenten la generació de valor social, econòmic i mediambiental a tots els projectes d’innovació, i posicionen la Companyia com un referent dins l’ecosistema de la ciutat de Barcelona i la
seva àrea metropolitana.

GESTIÓ EFICIENT D’INFRAESTRUCTURES
Es concentra a investigar tecnologies perquè les “xarxes siguin intel·ligents”, sistemes de localització de
fuites, i avaluació de l’envelliment
d’infraestructures i de modelització
de processos:
• Xarxes de distribució, clavegueram i drenatge urbà.
• Integració i optimització de sistemes de control.
• Avaluació de l’estat de la xarxa
mitjançant dispositius robòtics.

MEDI AMBIENT I SALUT
Enfoca la seva investigació cap a:
• Tecnologies i processos de millora
de la qualitat de l’aigua potable.
• Tecnologies i processos de valorització d’aigües residuals i fangs i
residus.
• Tecnologies de control i monitoratge de la qualitat de l’aigua.
• Risc ambiental: gestió d’olors i
residus.

AIGUA I ENERGIA
En aquest àmbit la investigació va
dirigida a la recerca i desenvolupament per a la millora de l’eficiència
energètica de les explotacions i
la producció d’energia a partir de
biomassa i altres fonts renovables:
• Eficiència energètica en el cicle
integral de l’aigua.
• Valoració energètica de residus.
• Economia de l’hidrogen.
• Valorització del biogás.

GESTIÓ DE LA DEMANDA DE
L’AIGUA
La investigació es centra en el coneixement del comportament dels
consumidors per respondre de
manera satisfactòria a les seves
expectatives.
• Caracterització i seguiment de la
demanda. Impacte de la telelectura. Models de predicció de
demanda.
• Recuperació de costos i nous
sistemes tarifaris.
• Monetització de costos i beneficis ambientals.
• Petjada hídrica.
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FONTS
D'INNOVACIÓ

VIES DE FINANÇAMENT
Aigües de Barcelona ha participat en projectes a títol
individual o en consorci en l’àmbit nacional, autonòmic o
europeu, en els quals es premia la col·laboració amb universitats i petites empreses.
Cal destacar la participació d’Aigües de Barcelona en
programes de finançament europeu com el Programa
LIFE+, en el qual Aigües de Barcelona participa en diferents projectes. Com el projecte LIFE aWare sobre els
problemes d’escassetat d’aigua, l’eliminació dels contaminants prioritaris i emergents dins del cicle urbà de
l’aigua i la demostració i l’optimització de tecnologies

de reutilització d’aigües residuals. Aigües de Barcelona
també participa en projectes dins el Programa H2020,
com és el cas del projecte H2020 BINGO, l’objectiu del
qual és estudiar l’impacte del canvi climàtic sobre el cicle integral de l’aigua i aporta informació sobre diferents
escenaris futurs i, alhora, proposar solucions per a una
adaptació millor de les ciutats a aquests impactes. Els
programes europeus LIFE i H2020 en els que participa
Aigües de Barcelona financen projectes que contribueixen al desenvolupament i l’aplicació de la política i el
dret en matèria mediambiental.

TRINOMI UNIVERSITAT –
EMPRESA – ADMINISTRACIÓ
CETAQUA
Aigües de Barcelona desenvolupa l'R+D+i principalment
a través de Cetaqua; una fundació creada el 2007 per Aigües de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC). És un model de col·laboració publico-privada creat
per garantir la sostenibilitat i l’eficiència del cicle de l’aigua, tenint en compte les necessitats territorials. Aquest

model s’ha consolidat com un referent en l’aplicació del
coneixement acadèmic a l’aigua i al medi ambient amb la
creació de productes i serveis en benefici de la societat.
El model s’ha aplicat posteriorment a altres centres Cetaqua, que són independents entre ells però que ara segueixen la mateixa estructura.
La importància d’aquest model, pel qual Aigües va apostar, s’ha posat en relleu amb la concessió del Premi Nacional al Partenariat publico-privat en Recerca i Innovació
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2016 atorgat pel Govern català i la Fundació Catalana per
a la Innovació.
Aquest reconeixement arribarà en el desè aniversari de
Cetaqua, deu anys en els quals Cetaqua ha participat en
més de tres-cents projectes, la major part dels quals en
col·laboració amb els principals centres de recerca i universitats nacionals i internacionals; una xarxa interconnectada de talent i infraestructures científiques, àgil i
flexible, per oferir solucions aplicades. La comunitat científica i tecnològica aporta a Cetaqua rigor, profunditat i
prestigi; les associacions, la capacitat d’exercir influència,
fer vigilància tecnològica i impulsar propostes conjuntes; i
les empreses, visió de mercat i acostament a les necessitats reals de la societat.

sector de l’aigua a escala internacional, que contribueix
activament a posicionar la ciutat de Barcelona i la seva
àrea metropolitana com a referent mundial en l’àmbit de
l’aigua.
La tecnologia, la recerca, la innovació i els models de gestió permeten a Cetaqua aportar solucions que orienten
tots els processos del cicle de l’aigua cap a l’economia circular. Aquesta mirada sobre l’aigua i altres recursos que
intervenen en els seus processos, i les accions que se’n
deriven, es fixa en un futur que només pot ser sostenible.
Sostenible en termes tècnics, econòmics, socials i mediambientals.

Per totes aquestes raons, Cetaqua és considerat avui
en dia un model a seguir i un referent tecnològic dins el

Cetaqua Barcelona es centra en les següents àrees de recerca:

RECURSOS HÍDRICS,
PRODUCCIÓ I REGENERACIÓ

AIGÜES RESIDUALS
I REUTILITZACIÓ DE
SUBPRODUCTES

MEDI AMBIENT, SOCIETAT
I ECONOMIA

QUALITAT, SEGURETAT
I SALUT

AIGUA 4.0, SOLUCIONS
PER A LA TRANSFORMACIÓ
DIGITAL

XARXES I INFRAESTRUCTURES

Podreu trobar la Memòria 2016 de Cetaqua al següent enllaç:
http://www.cetaqua.com/es/sala-de-prensa/multimedia/138
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"Aigües de Barcelona
Doctorats Industrials
inverteix en projectes
El Pla de Doctorats Industrials, impulsat pel Govern de
d’R+D+i que tindran un
la Generalitat a través de la Secretaria d’Universitats i
i gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Uniimpacte més enllà del seu Recerca,
versitaris i de Recerca, ha arribat a posar en marxa, des
de la seva creació i fins aquest 2016, més de 345 projeccompte de resultats"
tes d’R+D+i, amb la implicació de 235 empreses i universitats; que han suposat una inversió total publicoprivada
de més de 48 milions d’euros.

JORDI ALBA
Cap de projectes del Pla de Doctorats Industrials
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

“El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya és una iniciativa per potenciar la transferència de coneixement entre els entorns empresarials i acadèmics i per
crear ponts estables de col·laboració entre ambdós entorns, afavorint que aquest ecosistema col·laboratiu reverteixi
en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. En
aquest sentit, per aconseguir aquest pas és necessària la

Aigües de Barcelona, que durant 2016 ha comptat amb
quatre doctorats industrials que han fet les seves tesis
doctorals dins la Companyia, i tutoritzats per professionals de màxim nivell, aposta clarament per aquesta col·laboració publico-privada, que permet posar en valor el
talent acadèmic i investigador, amb altres competències
tècniques i habilitats de gestió.

confiança del teixit empresarial i productiu del nostre territori, i valorem molt positivament la confiança dipositada
per Aigües de Barcelona, des de la primera edició, en aquesta iniciativa. Aigües de Barcelona no només inverteix en el
capital humà de les nostres universitats, creant llocs de
treballs atractius i que ofereixen un repte formatiu i professional substancial, sinó que també inverteix en projectes
d’R+D+I que tindran un impacte més enllà del seu compte
de resultats, un impacte en la qualitat i en la sostenibilitat
de la seva cartera de serveis i infraestructures.”

ARNAU TRIADÚ
Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines
d’alta concentració en canonades a pressió.
MARC VERA
Mètodes d’avaluació de l’embrutiment i la integritat
en membranes emprades per al tractament d’aigües
(ExIMA).
ADRIÀ RUBIROLA
Compostos orgànics regulats en la Directiva Marc de l’Aigua: presència en aigües residuals, superficials i potables.
DIEGO GARCÍA
Contribution to Big Data Analytics in Water Networks.
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TALENT INTERN
De la mateixa manera que un entrenador de futbol diria
al seu equip que els gols no arriben si no hi ha treball en
equip, actitud, motivació, esforç, passió i empatia, quan
parlem d’innovació ens trobem en la mateixa situació.
Sense un equip motivat, connectat, apassionat i compromès, fer que la creativitat i les bones ideees derivin
en innovació de qualitat, és del tot impossible.
És per això que quan parlem d’innovació a Aigües de Barcelona, parlem de persones, del talent intern de la Companyia, dels professionals que han estat i seran sempre
protagonistes indiscutibles de la nostra innovació. Del

nostre passat. Del nostre present. I del nostre futur.
Ja siguin projectes d’innovació social, d’innovació en
processos, d’innovació en serveis; projectes d’innovació
incremental, d'innovació organitzativa, o de la innovació
més disruptiva... darrere de tots i cadascun trobarem dones i homes que treballen conjuntament per posar en valor la nostra intel·ligència col·lectiva, uns coneixements
i una manera de fer que ens ha permès arribar on som,
gràcies a l’expertise i la passió de la gent que mou aquesta Companyia.

INNOVACIÓ OBERTA
El talent intern s’ha de complementar amb talent extern,
per generar conjuntament el màxim valor possible per a
la nostra societat i la nostra empresa. Aquesta és la voluntat d’Aigües de Barcelona quan anem més enllà de les
nostres fronteres i col·laborem amb fonts externes que
ens aportan una visió diferent, fresca, innovadora, i que
complementen tot el talent que tenim a la Companyia,
per generar nous projectes conjuntament, evolucionant
de manera més ràpida cap a l’objectiu comú d’innovar
per adaptar-nos a aquest entorn tant complex, canviant,
volàtil i incert.
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La innovació oberta és una oportunitat per afrontar més
fàcilment les necessitats de la ciutadania, per refermar
les relacions i establir-ne de noves amb agents externs
que ens permetin acostar-nos més a les noves realitats,
implicant els nostres treballadors i aconseguint una fusió d’idees internes i externes per millorar l’excel·lència
del nostre servei. Amb la innovació oberta aconseguim
apropar-nos a l'aigua des de diferents posicions i per
tant tenir un món de noves visions que ens permeten
posicionar-nos en el nostre entorn com l’empresa innovadora i oberta que som.

Innobus
Innobaix, l’Agència per a la Innovació i el Coneixdement
del Baix Llobregat, és una associació sense ànim de lucre
que vol impulsar i enfortir la capacitat d’innovació de les
empreses i les institucions. És un clúster d'innovació que
reuneix el talent, el coneixement i la capacitat de crear
aliances per impulsar el creixement de nous projectes
empresarials.
L’Innobus és una iniciativa d’Innobaix per apropar els
joves emprenedors a l’ecosistema empresarial de la comarca del Baix Llobregat, i ajudar-los en el llançament
dels seus projectes, i cooperar així amb les empreses en
la captació de noves idees i talent.
L’Innobus va recórrer aquesta primavera passada diverses empreses de la comarca per mostrar als joves les

Col·laboració amb
Sant Joan de Déu
Sant Joan de Déu és una institució amb un llarg recorregut
innovador en el sector de la salut. El proper 2017 aquest
hospital de referència complirà 150 anys d’història arrelada a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana,
una historia paral·lela a la d’Aigües de Barcelona, que també celebrarà els seus 150 anys.

diferents activitats econòmiques que desenvolupen.
En aquestes visites, cadascuna de les empreses participants en aquesta iniciativa llançava un repte als joves
emprenedors.
Una de les parades va ser l’ETAP de Sant Joan Despí,
on van conèixer de primera mà com arriba l’aigua a tota
l’àrea metropolitana. El desafiament que Aigües de Barcelona va proposar als joves va ser com millorar la percepció per part de la ciutadania de l’aigua de l’aixeta. Els
joves van comptar amb la col·laboració de professionals
d’Aigües de Barcelona que van participar com mentors i
els van ajudar a treballar la seva proposta de resolució
del repte.

de l’organisme, que està format en bona part per aquest
element: l’aigua és salut.
Aquest apropament ens ha permés obrir una porta a
futures col·laboracions en projectes d’innovació i participar en la “Guia per a una alimentació infantil saludable
i equilibrada”, que confirma l’alta qualitat de l’aigua de
l’aixeta i recomana el seu consum per garantir la hidratació diària; si bé l’aigua és important a qualsevol edat, per
als nens en desenvolupament és fonamental.

La innovació, igual que en el nostre cas, ha tingut un paper essencial en la seva història, i és per això que ens hi
hem apropat per conèixer de primera mà com funcionen
els seus processos d’innovació.

Faros, l’informe presentat per l’Hospital Sant Joan de
Déu, i que ha comptat amb la col·laboració de Miquel Paraira, director de Qualitat de l’Aigua d’Aigües de Barcelona, afirma que l’aigua de l’aixeta és bona per als ossos, el
cervell, els ronyons, el cor i la digestió.

Les sinergies entre les dues entitats són evidents; l’aigua és un element imprescindible per al funcionament

Podeu consultar l'Informe en el següent enllaç:
http://bit.ly/AB_FAROS
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PERSONES

INNOVACIÓ SOCIAL

Noves solucions que donin resposta als grans
reptes socials d’una manera més efectiva
Amb la innovació social, Aigües de Barcelona s’enfoca
a oferir solucions noves que donin resposta als grans
reptes socials d’una manera més efectiva, eficient i
sostenible amb un impacte a llarg termini. Aigües de
Barcelona promou, doncs, la intersecció creativa de
tots els agents del seu ecosistema d’innovació per a la
generació de noves formes de pensament i de creixement més sostenible.

Volem aprofitar les oportunitats que se’ns presenten
en una societat cada vegada més oberta i connectada,
per impulsar la cultura de la innovació en tots els àmbits
de l’empresa, innovant amb responsabilitat de futur, i
utilitzant la tecnologia per crear un món més sostenible
per a la societat de manera ètica i responsable, amb un
clar compromís amb el ciutadà i fent que la innovació i
el coneixement facin un paper decisiu.

Moviment cap a la
innovació social:
Changemaker Team
Per tal de promoure aquest canvi cultural necessari per
adoptar la innovació social a Aigües de Barcelona, s’ha
creat el ChangeMaker Team en col·laboració amb SUEZ
Water Spain. Conjuntament i amb els principals experts
en innovació social del món, ASHOKA i DOT, s’ha treballat en la definició pràctica de la visió, el model, l’estructura, els projectes i el model d’escolta activa que faran
d’Aigües de Barcelona un referent en innovació social.
D’aquest treball mancomunat sorgiran projectes d’innovació social en què s’integraran aquests valors de creixement orgànic amb la societat.

S’han definit dues línies de treball, una orientada a promoure l’economia circular com el nou paradigma ambiental que canviarà la nostra economia i una altra d'orientada a les persones i les ciutats, on volem treballar sota
la filosofia de la cadena híbrida de valor: treballem conjuntament empreses, ciutadans i tercer sector per crear
innovacions que repercuteixin molt positivament en la
societat i el medi ambient.
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Synergys
amb Barcelona Activa
De la mà de Barcelona Activa i el seu ecosistema d’emprenedors, Aigües de Barcelona ha participat enguany
en l’activitat Synergys duta a terme a la Smart City Expo,
el principal objectiu de la qual és connectar el talent dels
emprenedors de Barcelona amb empreses que tenen un
repte a assolir.
El desafiament que la nostra Companyia va llançar va
ser el de crear un radar d’innovació social que ens permeti connectar amb els ciutadans i emprendre projectes
de ciutat tangibles per generar valor i riquesa social, un

radar que permeti detectar necessitats i aportacions
d’idees per promoure nous projectes que donin solució
a problemes de la societat i que millorin la qualitat de
vida de les persones, amb la clara voluntat d’involucrar
en aquest procés a la societat, per tal que formi part
d’aquests projectes i els faci seus, i generar així creixement conjunt.
S'han rebut un total de quatre propostes de col.laboració que estan en estudi i anàlisi durant l'any 2017.

Aigua per a tothom
L’aigua és un bé de primera necessitat, i som conscients de
la nostra responsabilitat, és per això que apostem per la
innovació social com a eina per estar al costat d’aquelles
famílies que més ho necessiten, oferint un entorn de protecció a les persones més vulnerables dels 23 municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona en què Aigües de
Barcelona presta el servei de subministrament d’aigua.

Una de les claus de l’ èxit del Fons de Solidaritat ha estat
la innovació en la gestió d’aquest fons amb la col·laboració directa tant dels serveis socials dels ajuntaments
com amb entitats del Tercer Sector, com Creu Roja de
Catalunya, Càritas Diocesana, Fundació Hàbitat3, Fundació l’Esperança, Fundació Mambré i l’Associació, Benestar i Desenvolupament (ABD).

El Fons de Solidaritat, creat l’any 2012 per fer front a la
situació de vulnerabilitat de moltes famílies colpejades
per la crisi econòmica, continua ajudant dia a dia a fer
front al pagament del consum d’aigua dels ciutadans que
ho necessiten.

Aquest 2016, Aigües de Barcelona ha format a tècnics de
serveis socials del municipi de Barcelona i treballadors
socials de Creu Roja i Fundació Hàbitat3, en qüestions
relacionades amb la factura, el Fons de Solidaritat i la
Tarifa Social.

Des del seu inici i fins ara, 16.191 famílies s’han beneficiat de 92.254 ajuts per accedir al subministrament de
l’aigua, cosa que ha significat destinar 5,4 milions d’euros
al Fons de Solidaritat per garantir el dret a l’aigua a les
persones en risc d’exclusió social.

A més, des de l’any 2013 ens reunim amb associacions
veïnals, representants dels barris i la ciutadania, amb la
voluntat de fomentar un accés universal a l'aigua i d’establir canals de diàleg i col·laboració. Durant aquest 2016,
un total de 25 visites amb el teixit associatiu, ens han
permès estar al costat de la ciutadania, i tenir la oportunitat de discutir sobre assumptes relacionats amb l’aigua que els puguin preocupar.

Ens sentim especialment compromesos amb les persones més vulnerables, és per això que, apart del Fons de
Solidaritat i amb la clara voluntat de garantir l’accés a l’aigua, Aigües de Barcelona té implantades altres mesures
socials per a famílies amb dificultats per pagar la factura
de l’aigua, com són el fraccionament o ajornament en el
pagament de les factures, i la Tarifa Social, que va entrar
en vigor el gener del 2014 i que ofereix descomptes en
la factura a col·lectius que també necessiten protecció,
com són els pensionistes i aturats.
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8.471

92.254*

SUBMINISTRAMENTS AJORNATS O FRACCIONATS

AJUDES HAN BENEFICIAT MÉS DE

2,2 M €

16.191*

INVERTITS EN FONS DE SOLIDARITAT

FAMÍLIES PER UN IMPORT SUPERIOR ALS

5,4 M€*
*Dades acumulades del Fons de Solidaritat del 2012
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Assesorament a llars
vulnerables amb A-Porta
Fomentar un consum responsable del recurs hídric i difondre el valor de l’aigua sempre ha estat una màxima
per a Aigües de Barcelona, que viu la sostenibilitat social
i mediambiental com una relació natural entre l’empresa
i la ciutadania. Més enllà dels programes educatius que
posem a disposició dels ciutadans de diferents edats
amb un ampli ventall d’iniciatives educatives, aquest any
2016 Aigües de Barcelona ha signat un acord amb la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC) per a col·laborar en el programa A-Porta, que preveu
la formació d’equips de persones que vagin porta a porta
visitant les llars per detectar, atendre i assessorar les
famílies en situació de vulnerabilitat del barri de Ciutat
Meridiana, al districte de Nou Barris de Barcelona.
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El programa A-Porta s’inspira en un pla innovador que es
va engegar a França per atendre barris prioritaris de les
zones urbanes més populars. L’objectiu d’aquesta prova
pilot al barri de Ciutat Meridiana ha estat assessorar
unes set-centes llars vulnerables en temes d’eficiència
energètica i consum responsable, i Aigües de Barcelona
ha contribuït al desenvolupament del programa amb la
formació als picaportes, l’equip de veïns que assessora i
ajuda aquestes set-centes famílies en situació de vulnerabilitat, sobre el cicle integral de l’aigua, la factura i les
bonificacions disponibles, així com el foment del consum
responsable.

Formació de 100 agents energètics del Programa Làbora

En aquesta mateixa línia, Aigües de Barcelona ha col·laborat amb el programa de reinserció laboral Làbora de l’Ajuntament de Barcelona, duent a terme sessions de formació a
100 agents energètics, per tal de convertir-los en assessors
sobre mesures d’estalvi energètic i de consum d’aigua per a
5.000 llars en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.
Les jornades formatives s’han organitzat en col·laboració
amb l’Associació Benestar i desenvolupament (ABD), encarregada de realitzar aquesta prova pilot posada en marxa
per l’Ajuntament de Barcelona per combatre la pobresa
energètica.

La tecnologia, la recerca i la innovació a prop dels joves amb
EscoLab
EscoLab és una iniciativa sobre innovació, tecnologia i recerca de
l’Ajuntament de Barcelona coordinat pels programes Barcelona
Ciència, de l'Institut de Cultura de Barcelona, i Cultura Científica, de
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, que el darrer curs escolar 2015-2016 va celebrar el seu desè aniversari.
Es tracta d’un programa que té com a objectiu difondre el coneixement científic i la innovació entre joves estudiants amb edats compreses entre els 12 i els 22 anys. Les diferents empreses, centres de
recerca i universitats que participen en el programa, preparen visites i tallers per fer durant el curs escolar, per tal que l’alumnat tingui
l’oportunitat d’entrar als laboratoris i estar en contacte directe amb
els seus equips multidisciplinaris i les seves línies de recerca.
Aigües de Barcelona participa aquest curs escolar amb l’activitat
“Vols veure l’aigua que beus?”, amb la qual volem traslladar als nostres
joves com la innovació i la recerca formen part fonamental de la nostra tasca, i com les tecnologies més avançades que emprem en tots
els nostres processos, ens permeten assegurar que l’aigua potable
sigui de la màxima qualitat sanitària i organolèptica, tenint sempre
cura de la sostenibilitat i preservació d’aquest recurs escàs.
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INTRAEMPRENEDORIA

AQUAMAKERS
Desenvolupem el talent
intern de la Companyia,
mitjançant la generació
d’espais de creativitat

Amb la visió d’integrar a la Companyia la cultura maker
i crear solucions pròpies mitjançant tècniques i metodologies de prototipatge ràpid, el novembre de 2016 es
porta a terme el kick-off meeting de la Comunitat Aquamakers; una comunitat creada i liderada per l’oficina
d’innovació de SUEZ Water Spain i en la qual Aigües de
Barcelona no va dubtar de ser-hi present.
Durant la jornada de presentació, els Aquamakers van
gaudir de sessions de capacitació impartides per grans
experts de la cultura maker: una introducció a les eines
maker, una de mapping, i una de prototipatge.
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Els objectius principals de la Comunitat Aquamakers
d'Aigües de Barcelona són els següents:

que neixen d’iniciatives i idees a aplicar a l’Organització,
i que puguin millorar-se o desenvolupar a la Comunitat.

• Pomoure la cultura maker dins l’Organització, mitjançant
la identificació i formació de persones treballadores de
la Companyia que busquin les seves pròpies solucions,
des de l’apropiació eficaç de tecnologies i eines de
fabricació, disseny i prototipatge ràpid.

• Transferir a l’Organització tant coneixements com productes viables.

• Potenciar les habilitats tecnològiques i associades als
processos de manufactura digital dels integrants de la
Comunitat Aquamakers, facilitant un espai virtual i un
de físic on els makers puguin desenvolupar projectes,

A fi de desenvolupar el talent intern de la Companyia,
mitjançant la generació d’espais de creativitat, autogestió i lideratge, s’han establert cinc línies de treball per als
projectes d’intraprenedoria, des d’on els Aquamakers es
converteixen en “creadors in company” amb l’aigua com a
origen, nexe i destí dels seus projectes: aigua 4.0, sostenibilitat, innovació social, smart home i smart cities.
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JOSÉ NIETO:
PROJECTE EFFORTLESS
Solució per a la manipulació de les tapes triangulars que
evita esforços lumbars i prevé les lesions d’esquena.

JOSÉ NIETO:
"Ser partícip de la Comunitat Aquamakers és una experiència molt satisfactòria, ja que a més de tenir suport
per desenvolupar el meu projecte, puc ampliar coneixements a través de les formacions, compartir opinions i
col·laborar amb altres makers."
"És molt positiu treballar en una Companyia que valora
l’experiència i el coneixement intern i que, a més, ho demostra amb aquest tipus d’iniciatives."
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XAVI CARO:
PROJECTE BATEC
Aplicació que geoposiciona el treballador i envia una
alerta al seu centre de control en cas d’emergència o risc
per a la salut.

XAVI CARO:
"Formar part de la comunitat Aquamakers és molt motivador i enriquidor, i et permet compartir amb altres
companys l’entusiasme per descobrir i crear coses noves. Aquestes sinergies t’aporten noves idees i tu alhora,
aportes nous punts de vista als altres. Ho recomano a
tothom amb mentalitat open thinking!"
"Que una empresa estengui la mà a la intraprenedoria
diu molt d’ella mateixa. Vol dir que s’ho creu, que aposta
per la gent de la casa, que dona mitjans perquè es facin
les coses i, el que és més important, que mira a llarg termini. El demà el construïm avui. "
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VÍCTOR BARRERA:
PROJECTE FILLPIPE
Sistema de control de posada en càrrega de canonades
per mitjà d’un cabalímetre que mesura la quantitat d’aire/aigua resultant de l’operació.

VÍCTOR BARRERA:
"Formar part de la Comunitat Aquamakers és l’oportunitat perfecta per provar-te a tu mateix i demostrar que
ets capaç d’aportar quelcom nou a aquest món, per petit
que sigui. Noves idees i visions diferents són la clau per
no parar mai de créixer. "
"Amb aquesta aposta per la intraprenedoria, Aigües de
Barcelona s’uneix al conjunt d’empreses que confecciona
de manera proactiva el futur tecnològic de la societat en
la qual vivim. És fantàstic! "
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TALENT INTERN EN ACCIÓ

SSL: App VSSL
Les visites de seguretat tant als treballadors propis com
als contractistes són un aspecte clau en la millora de la
cultura d'SSL, a més de formar part del deure in vigilando de l’empresa. Després d’alguns anys de cumplimentació en paper, des del departament de Seguretat i Salut
Laboral, s'ha apostat per fer les visites amb un aplicatiu
tant per a tablets com smartphones, cosa que permet
fer la visita en camp digitalment, amb certs paràmetres
precarregats (com els noms de les instal·lacions, noms
d’empreses) i una millor gestió dels reports i de les accions.
Durant l’any 2016, de les 1.216 visites fetes en total, 737
s’han fet en format electrònic; és a dir un 60,6% de visites s'han fet en format digital.

SSL - Codis QR als cascos
La formació especifica d'SSL que cada treballador ha de
tenir per a les activitats especifiques que realitza, s’arxiva en registres en paper. Durant el 2016 s’ha dut a terme
una prova pilot, “Codis QR”, en els cascs de seguretat que
permet al responsable conèixer tota aquesta informació
amb un senzill escaneig amb un smartphone o una tablet,
sense necessitat d’accedir al registre en paper.

SSL - Coordinaqua
L’eina Coordinaqua permet fer una coordinació efectiva
entre Aigües de Barcelona i els seus contractistes i proveïdors. En ser una eina informàtica s’agilitza la gestió
de la documentació, i és possible fer un seguiment més
efectiu de la informació de seguretat i salut exigida per
llei. A més, es fa servir com a suport per a control d’accés
a les nostres instal·lacions i garantir que les empreses
que treballen per a Aigües de Barcelona donen compliment en matèria de seguretat laboral. El 31 de desembre,
810 empreses es gestionaven amb Coordinaqua, sense
necessitat d’accedir al registre en paper.

SSL: Seguretat i Salut Laboral
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Transistoris Tibidabo
Els sistemes de distribució d’aigua a pressió estan sotmesos als efectes de la variació sobtada de cabal, denominats transitoris o cops d’ariet, que produeixen pics de
pressió que estressen les canonades. Un dels elements
que indueixen transitoris més acusats són les vàlvules
antiretorn que provoquen aturades quasi immediates
del flux, la qual cosa causa cops d’ariet. Amb la introducció de vàlvules antiretorn de tipus SNOZER, dut a terme
per la Direcció d'Enginyeria, s'han minimitzat els efectes
que produeixen aquests cops d’ariet. En una aplicació
pràctica duta a terme a la central del Tibidabo, s’ha passat d’una oscil·lació de pressió de 83,3mca amb vàlvules
antiretorn de tipus clapeta a 30,7mca de tipus SNOZER;
òbviament aquesta reducció afavoreix l'augment de la
vida útil de les canonades que suporten aquests cops
d’ariet.
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VÀLVULA
D'ALLEUJAMENT
CENTRAL TIBIDABO

Recirculació sense elements mecànics al dipòsit de Sant
Pere Màrtir
Innovació i sostenibilitat van anar de la mà en l’actuació
que els nostres enginyers van portar a terme el 2015 al
dipòsit de Sant Pere Màrtir. Es tracta d’un túnel de 180
m de longitud excavat a la serra de Collserola a principis
del segle XX. El fet de tenir una tipologia tan allargada,
juntament amb el fet que l’entrada i sortida se situïn en el
mateix punt, originava zones d’estancament d’aigua, problemàtica que s'ha resolt gràcies a un col·lector difusor
especialment dissenyat per recircular-la, que fa servir
la mateixa força de l’aigua sense necessitat d’utilitzar
elements mecànics. L’objectiu de l'actuació consistia a
instal·lar a l'interior del dipòsit un col· lector difusor que

forcés el flux intern de l'aigua per evitar zones estancades i minimitzés el temps màxim de residència de l'aigua
per disminuir el consum de clor de la recloració.
Durant aquest 2016, hem pogut comprovar que aquesta
actuació ha contribuït a minimitzar el temps de residència de l'aigua al seu interior. Això ha afavorit la reducció
de la quantitat de clor utilitzat en la recloració del sector, que ha passat dels 2.441l d’hipoclorit sòdic el 2015
als 1.428l el 2016 i això a comportat una disminució en la
formació de trihalometans.

Prevenció d’esquitxades en la
maniobra de vàlvules premsaestopa
Davant la necessitat de protegir els operaris contra esquitxades fortuïtes causades per algunes vàlvules més antigues, i més enllà d’utilitzar unes ulleres de protecció EPI,
els treballadors Marc Almirall i Francisco Romero, de la
Direcció de Zona Llobregat Nord, van idear una solució per
millorar les condicions de seguretat col·lectiva i perdurable en el temps, que consisteix a utilitzar un con de plàstic,
dels que s'empren en entrenaments de futbol, a mode de
paraigües, col·locat sobre la tija i entre la clau de maniobra,
per protegir en origen les possibles esquitxades.

A fi de donar a conèixer aquesta iniciativa la Direcció de
Zona Llobregat Nord i el Departament de Seguretat i Salut Laboral d’Aigües de Barcelona, va publicar el 2016 un
monogràfic amb la informació preventiva necessària per
evitar les esquitxades en la maniobra de vàlvules premsaestopa.
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AIGUA

UN LABORATORI
DE REFERÈNCIA

i un dels més moderns d’Europa
Des del laboratori d’Aigües de Barcelona, un dels laboratoris més moderns d’Europa, es garanteix l’òptima qualitat de l’aigua subministrada. L’aigua és monitorada tant
des del punt de vista microbiològic, per tal de garantir
que no contingui bacteris o virus patògens (perillosos
per a la salut), com des del punt de vista químic, per garantir l’absència de qualsevol compost nociu.
El 2016, el laboratori s’ha convertit en el primer del món
a aconseguir l’extensió de l’acreditació ISO 17025 per a la
mesura en continu de trihalometans, uns compostos que
poden sorgir quan la matèria orgànica, que es troba naturalment en tots els recursos hídrics, reacciona amb el
clor que s’utilitza per potabilitzar l’aigua.

el certificat obtingut per Aigües de Barcelona és el primer i únic que, ara com ara, cobreix els procediments
que es fan mitjançant equips automàtics de les xarxes
de distribució (validats i controlats pel laboratori de la
Companyia). La instal·lació dels sistemes de control dels
principals paràmetres automàticament i en línia permet controlar la garantia sanitària de l’aigua durant tot
el procés de distribució, des de les estacions de tractament d’aigua potable fins a les llars dels ciutadans.
Això constitueix la primera experiència en territori espanyol d’acreditació d’un equip online, i significa un reconeixement a l’aposta d’Aigües de Barcelona per la gestió
preventiva de la qualitat de l’aigua.

A diferència de la resta d’acreditacions ISO concedides
a Espanya en l’àmbit de les analítiques d’aigua potable,

Drinking Water Library (DWL)
La tecnologia MALDI-TOF s’està imposant en l’àmbit clínic
per identificar ràpidament els microorganismes responsables d’infeccions, però encara no existia cap biblioteca de
bacteris ambientals ni aquàtics. La creació d'una biblioteca de bacteris d'aigua de consum humà permet una ràpida
i exhaustiva identificació de bacteris en les mostres d'aigua, amb la qual cosa millorarà encara més el nivell de
vigilància i control de les aigües subministrades.
El projecte, emmarcat en el programa de finançament públic Retos-Colaboración 2015, finalitzarà el 30 de setembre
de 2018 i està format per tres socis: Aigües de Barcelona
com a líder, la Fundació Bosch i Gimpera, a través del Depar-

tament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona, i la
Universitat de València, a través de la Colección Española
de Cultivos Tipo (CECT).
La base de dades DWL està composta actualment per 243
MSP, dels quals 199 procedeixen de soques de referència
aquàtiques de la CECT i la resta procedeix d'aïllats d'aigües
de consum de xarxa per part d'Aigües de Barcelona, i d'aigües embotellades i manantials per part de la Universitat
de Barcelona. Durant els propers mesos de projecte s'ampliarà el nombre d'aïllats que s'introduiran a la base de dades DWL.
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COMPONENT SOCIAL

Security Water
VALIDACIÓ D'UN SENSOR ONLINE PER DETECTAR
ESDEVENIMENTS INTENCIONATS EN XARXES DE DISTRIBUCIÓ
Projecte a realitzar en la plataforma de sensors Collblanc amb el qual
s'analitzarà quins compostos (microcistines, plaguicides...) és capaç de
detectar la sonda spectrolyser de s::can, ja sigui per l'augment de TOC o
per canvis d'espectre UV-Vis. També es validarà la mesura de TOC amb
spectrolyser per comparar-la amb la d'i :: scan.
ENTITAT FINANÇADORA
AIGÜES DE BARCELONA
PROGRAMA DE FINANÇAMENT
ENCÀRRECS A CETAQUA
DATA INICI
01/05/16
DATA FINAL
31/01/17
PRESSUPOST AIGÜES DE BARCELONA
51.205,00 €
PRESSUPOST GLOBAL
53.900,00 €

COORDINADOR:
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El projecte Security Water s'emmarca dins d'un conjunt d'iniciatives dissenyades per a la protecció d'infraestructures crítiques. En aquest cas, el focus se
centra en la necessitat de disposar d'equips que permetin detectar intrusions
a la xarxa en temps real. La instal·lació en punts clau de la xarxa d'aquest tipus
d'equips podria arribar a permetre una detecció precoç d'aquest tipus d'esdeveniments, la qual cosa donaria marge a Aigües de Barcelona per controlar la
situació.
En aquest context, el projecte Security Water avalua la capacitat de detecció
d'esdeveniments d'un espectrofotòmetre online amb un programari integrat.
Per a això s'adquireix una sonda de la casa s::ca juntament amb el terminal i el
programari de detecció d'esdeveniments. Tots aquests equips són validats en
la plataforma experimental de proves situada a Collblanc i que es va acabar de
construir en 2016 justament per donar cabuda a aquest tipus de projectes de
validació de tecnologies.

COMPONENT
MEDIAMBIENTAL

Aquavalens
PROTEGIR LA SALUT DELS EUROPEUS MITJANÇANT LA MILLORA
DELS MÈTODES DE DETECCIÓ DE PATÒGENS EN AIGUA POTABLE I
AIGUA EMPRADA EN LA PREPARACIÓ D’ALIMENTS.
Desenvolupar tecnologies sostenibles per controlar millor la seguretat del subministrament d’aigua centrant-se en els gestors i els
explotadors de sistemes d’aigua, grans o petits, o en els productors o
fabricants d’aliments. Així, l’objectiu final del projecte és protegir la
salut dels usuaris.
ENTITAT FINANÇADORA
COMISSIÓ EUROPEA

El projecte està finançat per la Unió Europea dins del Programa Marc: FP7 (Seventh
Framework Programme forResearch and Technical Development).

PROGRAMA DE FINANÇAMENT
FP7

Aquavalens ha reunit pimes, indústries, universitats i centres tecnològics amb la
missió de complir l'objectiu de protegir la salut dels ciutadans europeus millorant
els mètodes de detecció de patògens en aigua potable i aigua per a la preparació
d'aliments.

PARTNERS
UEA, UB, HZI, PHL, DTU, SLU, HWU, Ceeram,
DVGW, IST, Teagasc, UI, URV, MRI, SURREY,
TU WIEN, MUW, Ribocon, GPS, UNIGE, NFA,
UH, Desing, EPIGEM, Moredun Scientiﬁc,
Belgrade, Fruits and Vegies, ENKR, Vermicon,
mbOnline, THE JAMES HUTTON INS, UEDIN,
Hlab, WRC, City Analysts Ltd, IPU, NV, Parker,
UBern, Cetaqua, Aigües de Barcelona
DATA INICI
01/02/13
DATA FINAL
30/01/18

Aquest objectiu es pretén aconseguir a partir del desenvolupament de tecnologies sostenibles que permetin als responsables del proveïment d'aigua realitzar un
millor control de seguretat, tant per a sistemes a gran i petita escala com per als
productors d'aliments.
La participació d'Aigües de Barcelona com a sistema de proveïment d'aigua a gran
escala és com third party de Cetaqua. Aigües de Barcelona participa realitzant
anàlisi de mostres d'aigua i aportant la seva experiència en el desenvolupament de
plans sanitaris de l'aigua, adquirida a partir de la implementació de la ISO 22000

PRESSUPOST
AIGÜES DE BARCELONA 2016
76.267,00 €
PRESSUPOST GLOBAL
11.851.569,20 €

COORDINADOR:
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DISRUPCIÓ TECNOLÒGICA
La tecnologia dels drons aplicada a la
gestió del cicle integral de l’aigua
La utilització de drons en espais perillosos o de difícil
accés, en alguna de les activitats del cicle integral de
l’aigua, permet evitar les condicions de treball que dificulten la inspecció amb altres mètodes, com poden
ser la presència de gasos tòxics, falta d’oxigen, cabals
importants d’aigües residuals, sedimentació de fangs,
dimensions reduïdes, accessos difícils, foscor completa,
risc d’inundació de l’espai, etc. En aquest sentit, la utilització de drons en aquest tipus d’espai redueix el risc
per els operaris, millora el rendiment de les inspeccions
i permet inspeccionar llocs que fins ara no s’han pogut
inspeccionar.

Alguns exemples d’inspecció amb
drons fets durant el 2016 són:
RIERA DE LA SALUT, SANT FELIU DE LLOBREGAT
Es tracta de la típica riera de l’arc mediterrani, caracteritzada per tenir una conca petita i pronunciada i que
en el seu recorregut passa pel mig del nucli urbà. En el
nucli urbà la riera va soterrada i funciona com un col·lector unitari (aigües residuals i pluvials) i gran aportació de
sediments de la conca rural. La riera està canalitzada en
un calaix de mida variable entre 4,2 m x 2,6 m i 2,5 m x
2,15 m. En aquest tipus de col·lectors és d’enorme importància conèixer l’estat estructural i el grau d’acumulació
de sediments per evitar problemes com l’abocament de
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l’aigua residual al medi, inundació dels carrers durant
episodis de pluja, enfonsament de la galeria, etc.
Durant l’any 2016 es fa una prova d’inspecció de la infraestructura amb dron per validar la factibilitat tècnica
de la inspecció, el rendiment de la inspecció, i la interactivitat amb els tècnics en superfície. El temps de desplegament i recollida per a l’execució de la inspecció va ser
de 20 minuts, i el temps necessari per a la realització de
la inspecció del tram desitjat va ser de 10 minuts per a
una longitud aproximada de 200 m.

IMPULSIÓ D’AIGUA POTABLE DN 1.200,
SANT JOAN DESPÍ
Les canonades de gran diàmetre formen part principalment de la xarxa de transport d’aigua potable. La seva
interrupció per avaria causaria importants afectacions
en el sistema, per la qual cosa, per prevenir aquestes
avaries, periòdicament s’inspeccionen interiorment.
Per inspeccionar l’interior d’aquestes canonades s’ha de
despressuritzar i buidar-les, i realitzar doble tancament
per a la seguretat dels operaris.
Amb la utilització del dron les inspeccions d'aquest tipus
de canonades es poden fer amb un tancament simple
(un sol punt), enlloc d'un tancament doble, cosa que implica una major afectació en el servei d’abastament, i no

sempre és possible per raons operatives i perquè posa
en situació d’estrès gran part del sistema d'abastament,
sense comptar que, en alguns casos, és perd un major volum d’aigua.
El 2016 es fa un assaig d’inspecció amb dron per validar
la factibilitat tècnica de la inspecció, el rendiment de la
inspecció i la interactivitat amb el tècnic de superfície.
Un cop feta la prova, es confirma la factibilitat de la inspecció en aquest tipus de canonades; no obstant, l’abast
actual de la bateria d'alimentació del dron té les seves
limitacions, ja que les distàncies entre punts d’entrada
poden ser importants.

INNOVACIÓ EN ELS
PROCESSOS DE LICITACIÓ
Amb l'Àrea de Contractació liderant la iniciativa, a Aigües de
Barcelona hem començat a incorporar en les nostres licitacions criteris socials i ambientals i hem superat un cop més les
exigències en matèria de contractació. Aquests criteris s'han
prioritzat per adjudicar el servei de jardineria a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) del Baix Llobregat i per incorporar persones treballadores en risc d'exclusió social a les
EDAR metropolitanes i a l'ETAP de Sant Joan Despí.

Hem prioritzat també criteris d'inserció social per incorporar
al servei de neteja industrial d'equips i instal·lacions d'Aigües
de Barcelona un treballador en risc d'exclusió social a cada
una de les set depuradores metropolitanes de la Companyia
i a l'ETAP de Sant Joan Despí per mitjà del conveni amb Solidança Treball. Aquesta empresa del tercer sector es dedica a
la inserció sociolaboral i la formació professional de persones
en situació de vulnerabilitat.

Comptem amb la col·laboració en el servei de manteniment de
jardineria de l'EDAR del Baix Llobregat amb l'empresaTesiprat
Serveis, Centre Especial de Treball de la Fundació Rubricatus.

Amb aquesta acció, superem les exigències en matèria de
contractació, i ens refermem en el nostre compromís amb els
sectors socials més desfavorits i el medi ambient.

Pel que fa a les millores ambientals, a l'hora de fer la licitació
s’ha de tenir en compte la valorització dels residus generats, la
realització de noves plantacions per compensar la petjada de
carboni associada i la utilització de vehicles elèctrics.

Si voleu consultar la normativa de contractació d’Aigües de
Barcelona, podeu fer-ho a través del següent enllaç: http://bit.
ly/contractaAB
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AIGUA REGENERADA
El constant creixement de la població, juntament amb
episodis de sequera i el deteriorament de la qualitat de
les masses d’aigua, entre altres causes, dificulten la disponibilitat de recursos hídrics.
En aquest context, conscienciar-nos sobre un consum
responsable i, sobretot, disposar de noves fonts d’abastament, com la reutilització de l’aigua, resulta imprescindible per aconseguir una gestió sostenible dels recursos
hídrics.

Aigües de Barcelona treballa per tal que l’aigua procedent de les estacions depuradores d'aigües residuals
(EDAR) assoleixi la qualitat fisicoquímica i sanitària
adequada per ser reutilitzada en determinats usos. Amb
aquesta finalitat, participa en projectes d’investigació
amb relació a l’aigua regenerada, per millorar-ne la qualitat i promoure'n l'ús.

COMPONENT
MEDIAMBIENTAL

aWARE
SISTEMES HÍBRIDS MBR-(PAC-NF) INNOVADORS PER PROMOURE LA
REUTILITZACIÓ D’AIGUA.
El projecte aborda els problemes d’escassetat d’aigua, l’eliminació dels
contaminants prioritaris i emergents dins del cicle urbà de l’aigua, lademostració i l’optimització de les tecnologies de reutilització i d’aigües
residuals, i també la gestió d’aigua regenerada a les xarxes de distribució.
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ENTITAT FINANÇADORA
COMISSIÓ EUROPEA
PROGRAMA DE FINANÇAMENT
LIFE
PARTNERS
LNEC, AIGÜES DE BARCELONA
STAKEHOLDERS
ACA, Agència de Protecció de la Salut
ASERSA, CUADLL, AMB, SIMTEJO,
SMAS, SUEZ ENVIRONNEMENT,
Waterschap regge en Dinkel,
Aeroport de Barcelona El Prat,
TACSA
DATA INICI
01/01/13
DATA FINAL
30/11/16
PRESSUPOST AIGÜES DE BARCELONA
113.743,00 €
PRESSUPOST GLOBAL
2.631.249,00 €

El projecte aWare consolida coneixements sobre una àmplia gamma de tecnologies
per al tractament i la reutilització d’aigües residuals i aborda qüestions clau en relació amb la producció, la demanda i la distribució d’aigua regenerada. Així mateix,
ofereix solucions tècniques i de gestió per promoure la reutilització de l’aigua residual urbana.
El resultat principal del projecte, que es va acabar el mes de novembre, i que va tenir
com a cas demostratiu del projecte l’EDAR del Baix Llobregat, és l'anàlisi comparativa de les tecnologies de regeneració actuals amb esquemes nous de biorreactors
de membranes acoblats amb la ultrafiltració, l’osmosi inversa, la nanofiltració, els
processos d’oxidació avançada (que combinen ozó, peròxid d’hidrogen i radiació
ultraviolada) i l’adsorció. Els resultats obtinguts en el projecte permeten conèixer
quines tecnologies de regeneració d’aigua residual urbana són les més idònies des
dels punts de vista tecnicoeconòmic i ambiental en funció de la qualitat de l’aigua
regenerada que cal produir i dels usos considerats. “Impulsant la reutilització en el
cicle integral de l'aigua” va ser el títol de la jornada de clausura que va tenir lloc el 9
i 10 de novembre, organitzada per Cetaqua i Aigües de Barcelona. Durant la jornada es van presentar experiències de reutilització (Aigües de Barcelona, Consorci
de la Costa Brava, Aigües d'Alacant, CASSA i CANARAGUA), i també els reptes i
barreres als quals ha d'enfrontar-se el sector de l'aigua en aquest àmbit. Es va fer
posar especial atenció en els principals projectes de recerca en aquesta matèria i,
concretament, en la presentació dels resultats tècnics de LIFE aWARE,

COORDINADOR:
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COMPONENT
MEDIAMBIENTAL

WIRE
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CICLE DE L’AIGUA AMB LA
REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA REGENERADA PER A LA INDÚSTRIA.
El projecte demostra la viabilitat de la reutilització industrial de l’aigua
urbana regenerada mitjançant l’avaluació tècnica i econòmica de diversos
esquemes de tractament d’afinament final basats en la combinació de
materials adsorbents nanoestructurats de carboni (grafè) amb tecnologies
de membrana com la ultrafiltració i l’osmosi inversa.
ENTITAT FINANÇADORA
COMISSIÓ EUROPEA
PROGRAMA DE FINANÇAMENT
LIFE
PARTNERS
AMB, Clariant, ECOIMSA, AIGÜES DE
BARCELONA, ENVITECH, TACSA
STAKEHOLDERS
AQUALOGY, AENA, CUADLL, ASERSA,
AIAS, SUEZ ENVIRONNEMENT,
SGAB, Innobaix
DATA INICI
01/10/13
DATA FINAL
31/03/17
PRESSUPOST GLOBAL
1.721.875,00 €

C O O R D I N A D O R :
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La reutilització de l’aigua és una estratègia de gestió clau per fer front a l’escassetat
hídrica, tot i que l’ús de l’aigua regenerada a indústries a Espanya representa un percentatge mínim en relació amb el total. Per combatre aquest problema, neix LIFE
Wire, un projecte europeu coordinat amb Cetaqua que pretén impulsar la reutilització de l’aigua regenerada urbana a la indústria mitjançant tractaments satèl·lits.
El projecte LIFE Wire demostra la viabilitat de la reutilització mitjançant l’operació
d’un prototip que s’ha operat durant 18 mesos tractant l’aigua produïda pel sistema
de regeneració bàsic de l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals del Baix Llobregat (el Prat de Llobregat, Barcelona). El prototip combina tractaments avançats
amb membranes ceràmiques d’ultrafiltració (UF), un absorbent d’alta capacitat
d’absorció (CNM) i una osmosi inversa (RO), i simula un tractament satèl·lit capaç
d’afinar l’aigua regenerada bàsica i produir aigües per a diferents indústries (indústria química, tractament de residus líquids i electrodesposició)
Aigües de Barcelona, empresa que gestiona l'EDAR del Baix Llobregat, porta a terme en el marc del projecte Wire un estudi que defineix les estratègies i operacions
que ajustarien l’òptima gestió de la planta per plantejar el servei de l’aigua a les esmentades indústries del futur.
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EFICIÈNCIA HIDRÀULICA
COMPONENT
MEDIAMBIENTAL

Ecoeficiència Subministrament
ANÀLISI D'ECOEFICIÈNCIA DEL SUBMINISTRAMENT EN EDIFICIS
Càlcul i anàlisi comparativa de l'ecoeficiència del subministrament
d'aigua potable en edificis: subministrament divisionari enfront del
subministrament a grups de pressió.
ENTITAT FINANÇADORA
AIGÜES DE BARCELONA
PROGRAMA DE FINANÇAMENT
ENCÀRRECS A CETAQUA
DATA INICI
07/12/15

Què és l’ecoeﬁciència? "Produir béns i serveis que satisfacin les necessitats humanes,
mentre es redueix l’impacte ambiental i la intensitat d’ús de recursos al llarg del seu cicle
de vida." (World Business Council for Sustainable Development)
El projecte Ecoeficiència Subministrament calcula l’ecoeficiència de dos tipus d’abastament d’aigua potable a un edifici:

DATA FINAL
28/02/2017

El cas I estableix subministrar aigua potable fins a la planta 8 d’un edifici (planta baixa + 7
pisos) directament des de la xarxa de distribució.

PRESSUPOST AIGÜES DE BARCELONA
17.400,00 €

El cas II estableix subministrar aigua potable directament de la xarxa fins a l’aspiració dels
grups de pressió ubicats a l’interior de l’edifici i el posterior bombament fins a planta 8.

PRESSUPOST GLOBAL
23.200,00 €

El cas I implica que la pressió de la xarxa de subministrament d’aigua potable és de 55 mca,
mentre que per al cas II la pressió de la xarxa de subministrament es redueix fins a 22 mca,
la qual cosa redueix el consum elèctric, el nombre de les fuites d’aigua i les avaries de la
xarxa de distribució d’aigua potable. Per contra, s’han d’instal·lar equips de pressió a l’interior de l’edifici per bombar aigua fins a planta 8.

COORDINADOR:

Com es calcula l’ecoeficiència del subministrament d’aigua potable?
Integrant indicadors econòmics i d’impacte ambiental de les activitats del cicle urbà de
l’aigua sota el marc de l’ecoeficiència (ISO 14045:2012). Metodología Life Aquaenvec.

46 MEMÒRIA INNOVACIÓ

COMPONENT
MEDIAMBIENTAL

Avaries
ESTUDI D’AVARIES A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ.
Elaboració d’un estudi sobre les avaries que es produeixen a la xarxa
de distribució d’aigua potable. Concretament, l’estudi es centra en les
canonades de gran diàmetre i pretén millorar el coneixement sobre
avaries mitjançant la creació d’una base de dades i la seva anàlisi
posterior.
ENTITAT FINANÇADORA
AIGÜES DE BARCELONA
PROGRAMA DE FINANÇAMENT
ENCÀRRECS A CETAQUA
DATA INICI
01/08/14

El projecte permet millorar el coneixement sobre avaries en les xarxes de distribució (canonades de gran diàmetre). A llarg termini, es pretén millorar els models de vida útil de les
canonades i alhora identificar els paràmetres crítics que s’haurien de monitorar a la xarxa.
Aigües de Barcelona, a partir dels resultats del projecte, podrà optimitzar les renovacions
de la xarxa que gestiona, allargar-ne la vida útil i reduir els sobrecostos de les interrupcions del servei.

DATA FINAL
29/12/2016
PRESSUPOST AIGÜES DE BARCELONA
21.612,50 €
PRESSUPOST GLOBAL
86.456,00 €

COORDINADOR:
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CIUTAT

INNOVACIÓ AL SERVEI
DE LA CIUTAT

La transformació de la flota de vehicles 100%
elèctrics significa un canvi en la filosofia de
proveïment dels vehicles
Vehicle elèctric

L’esforç i la voluntat d’Aigües de Barcelona per avançar cap a
una gestió cada cop més respectuosa amb el medi ambient
i eficient des del punt de vista energètic, es tradueixen en
aquesta ocasió en la incorporació de cotxes 100% elèctrics
d’última generació a la flota de la Companyia. Els vehicles
adquirits són 100% elèctrics i estan pensats per ser usats
en vies urbanes i interurbanes, amb una autonomia mitjana
de 150 quilòmetres.
La progressiva implantació del cotxe elèctric a la flota de
vehicles d’Aigües de Barcelona ha arribat el 2016 a 87 vehicles 100% elèctrics. Aquest projecte s’emmarca dins
l’estratègia de Desenvolupament Sostenible d’Aigües de
Barcelona, que, amb el seu Pla d’Acció Aigües 2020, identifica i implementa accions encaminades a desenvolupar la
missió de la Companyia: "Compromesos amb les persones,
cuidem l'aigua i fem ciutat".
El 10é compromís d'aquest Pla d'Acció Aigües 2020 és “Innovar en el disseny i la gestió d’instal·lacions i processos
basats en el desenvolupament de l’economia circular”. Dins
d'aquest compromís s'emmarca el projecte d'electrificació
de la flota i compra d'energia verda.

La transformació de la flota a vehicles 100% elèctrics significa un canvi en la filosofia de proveïment dels vehicles, i
implica una transformació de les infraestructures dels edificis, que s'equiparan amb sistemes de càrrega adaptats a
les necessitats dels vehicles que formaran part de la flota
100% elèctrica.
Per poder aparcar de cara a la sortida, a fi d'evitar les maniobres “a cegues” que en els punts morts poden produir
incidents amb els vianants que creuin la trajectòria del
cotxe, s’ha instal·lat la mànega de càrrega des del sostre.
Aquesta innovació en el disseny consisteix en un sistema
retràctil que ens permet estendre la mànega fins al punt de
càrrega frontal del cotxe, i una vegada carregat, retirar-la i
deixar-la a una alçada adequada per no influir en la trajectòria del cotxe, però a l’alçada de qualsevol persona. A les
instal·lacions a l’aire lliure, on no hi ha hagut la possibilitat de
fer una càrrega des del sostre, s’ha pensat estratègicament
la ubicació del punt de càrrega respecte del posicionament
dels vehicles amb la finalitat que la mànega de càrrega no
quedés a terra i pogués provocar caigudes.
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COMPONENT SOCIAL
I MEDIAMBIENTAL

CitySensia
SENSORITZACIÓ URBANA PER A CIUTATS INTEL·LIGENTS
Explorar noves oportunitats en l'àmbit de les mesures de paràmetres
mediambientals, com la qualitat de l'aire, aplicat a entorns de ciutats
intel·ligents. Aprofitant els actius existents, la flota de vehicles
d'Aigües de Barcelona, es podrà oferir a la ciutat informació local, dels
seus barris, mitjançant sistemes de sensorització.
ENTITAT FINANÇADORA
AIGÜES DE BARCELONA
PROGRAMA DE FINANÇAMENT
ENCÀRRECS A CETAQUA
DATA INICI
01/07/15
DATA FINAL
31/03/16
PRESSUPOST GLOBAL
38.358,00 €

COORDINADOR:

Citysensia és una xarxa mòbil en temps real de monitoratge de la qualitat de
l'aire, que proporciona informació sobre nivells de contaminació amb una àmplia cobertura geogràfica i caracteritza en detall els problemes locals de qualitat de l'aire a la ciutat.
Citysensia integra informació de sensors d'un entorn geogràfic i proporciona
mapes globals de qualitat de l'aire en temps real que brinden cobertura global
de la ciutat. També ofereix una aplicació al ciutadà per a alertes en temps real
sobre nivells de contaminació en ubicacions geogràfiques prèviament identificades.
La validació i calibratge dels sensors permeten integrar valors vàlids dels nivells de contaminació en un índex agregat de qualitat de l'aire, que proporciona
als ciutadans referències en temps real de la qualitat de l'aire.
Els mesuraments indicatius de la xarxa de sensors Citysensia complementen
la informació de la xarxa oficial de control de qualitat de l'aire i proporcionen
un detall de l'àmplia cobertura de la ciutat de la qualitat de l'aire.

CitySensia

Sensorización en movilidad para ciudades inteligentes
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COMPONENT
MEDIAMBIENTAL

Olors Besós
SISTEMA ONLINE DE MONITORATGE DE LES EMISSIONS D'OLORS DE
L'EDAR DEL BESÒS
Control i optimització de la desodoració de l'EDAR del Besòs.
Analitzador d'olors online i correlació amb COV. Eficiència millorada
del rendiment dels filtres
ENTITAT FINANÇADORA
AIGÜES DE BARCELONA
PROGRAMA DE FINANÇAMENT
ENCÀRRECS A CETAQUA
DATA INICI
15/09/16
DATA FINAL
15/07/17
PRESSUPOST AIGÜES DE BARCELONA
32.575,00 €

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar una estratègia de monitorització en línia de les emissions d’olors i relacionar-les amb els compostos químics
presents, identificant els punts de risc d’emissions del tractament de desodoració
de l’EDAR del Besòs.
L'EDAR del Besòs es caracteritza per estar totalment coberta, per la seva localització en plena ciutat de Barcelona. Sensibilitzats amb la problemàtica de les olors
Aigües de Barcelona llança aquest projecte de la mà de Cetaqua a fi d'identificar els
compostos que s'emeten a l'EDAR Besòs i de les olors, que aquests poden generar.
En el marc d'aquest projecte es realitza un mostreig per mesurar olors, COVs, H2S i
aldehids, i així analitzar els compostos que més influencien en les olors.

PRESSUPOST GLOBAL
72.388,00 €

COORDINADOR:

s
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EMPRENEDORIA
Startups Síty
Fa un any va arrencar la primera edició de Síty, una iniciativa
d’Aigües de Barcelona, que, amb l’ajuda de les noves tecnologies, té com a objectiu principal potenciar equips d’emprenedors amb idees, capacitat, energia i entusiasme per
introduir millores tangibles en la qualitat de vida dels seus
conciutadans. En la primera edició, les start-up escollides
d’acord amb tres criteris prioritaris (la utilitat de la idea, la
seva viabilitat pràctica i la qualitat de l’equip que la representa) van rebre dos mesos de formació i assessoria online,
i en la fase següent, les cinc millors es van beneficiar de tres
mesos més d’incubació presencial a Barcelona, amb una dotació econòmica de 15.000 euros cadascuna.
Les empreses que van demostrar més solidesa i viabilitat
social, económica i ambiental tindran accés a 100.000 euros de finançament addicional. De tota manera, l’aspecte
més ben valorat pels finalistes de l’edició del 2016 va ser
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el suport d’uns mentors que els van ajudar decisivament a
créixer, i també l’oportunitat de provar la utilitat dels seus
projectes en el dia a dia d’Aigües de Barcelona, que els va
brindar el seu coneixement i experiència com a operador
urbà. L’experiència va ser tan satisfactòria que ja es prepara
la segona edició d’aquest programa basat a atorgar poder
a les persones per generar un impacte positiu en les ciutats, a partir de solucions sostenibles en els àmbits social,
econòmic i ambiental. La nova edició aposta per acostar-se
encara més a les necessitats quotidianes de les persones, i
per això, estarà enfocada a una problemática molt concreta
de la vida ciutadana.

ECONOMIA CIRCULAR
Economia circular, tornar a fer servir uns recursos prèviament utilitzats en l’activitat humana, fent-ho sempre en un
context de racionalització dels recursos naturals i, en conseqüència, sent respectuosos amb el medi ambient. És la
roda del desenvolupament sostenible, innovar en mètodes
per cuidar l’entorn i rebre a canvi eficiència i benestar social

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION
“L’economia circular és un model que permet repensar les
nostres pràctiques econòmiques a través del disseny de
productes i sistemes inspirats en la natura”.
Monogràfic La Vanguardia.- Economía Circular:
http://www.lavanguardia.com/lv/monograficos/dia-medio-ambiente-2016/es/4.html

Reutilització de sorres
Aigües de Barcelona ha engegat un pla pilot de reaprofitament de sorres en col·laboració amb ACSA en diverses
obres de canalització que es fan al districte de Gràcia de
Barcelona. Fins ara, quan es feia el buidat d’una rasa es portava a l'abocador el 100% dels materials: paviment, terres,
etcètera. Ara es vol canviar el sistema: en lloc de portar els
materials a l’abocador es porten a una planta d’àrids, on es
tracten, i es tornen a utilitzar per tapar de nou la rasa. A més
de fomentar els criteris de reciclatge i valorització dels
residus, representa un estalvi de recursos energètics en
transport i finalment una reducció de la petjada de carboni.
Tot això sense que hi hagi un augment significatiu dels costos de producció.
http://www.lavanguardia.com/lv/monograficos/compromiso-biodiversidad-agbar/04c.html
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COMPONENT
MEDIAMBIENTAL

Desenvolupament i aplicació de la metodologia
d’Economia Circular a Sant Feliu de Llobregat
ECONOMIA CIRCULAR SANT FELIU DE LLOBREGAT
Desenvolupar una metodologia d'Economia Circular global en un
territori local (municipi, ciutadà, gestora d'aigua, polígon industrial,
parc agrari) sobre la base de nexe aigua-energia-residu.
ENTITAT FINANÇADORA
AIGÜES DE BARCELONA

Els objectius específics del projecte són:

PROGRAMA DE FINANÇAMENT
ENCÀRRECS A CETAQUA

2. Aplicar la metodologia desenvolupada en el municipi de Sant Feliu de Llobregat.

DATA INICI
01/02/16
DATA FINAL
30/06/16
PRESSUPOST
AIGÜES DE BARCELONA 2016
46.600,00 €
PRESSUPOST GLOBAL
46.600,00 €

COORDINADOR:

1. Definir una guia metodològica d'Economia Circular per a un anàlisi en un territori.
El projecte, que s'ha realitzat gràcies a l'empremta d'un ajuntament com el de Sant
Feliu de Llobregat, pioner en l'aplicació de mesures circulars en el seu municipi, ha
desenvolupat metodologies per a implantar un model d’economia circular al territori, analitzant les sinèrgies entre aigua, energia i residus existents entre els diferents
actors claus del municipi, com el parc industrial, els serveis municipals i l’agricultura,
entre d’altres.
En aquest cas, l’esmentada metodologia s’ha aplicat al cas d’estudi de Sant Feliu de
Llobregat. En aquest municipi s’han identificat un paquet de 10 mesures i oportunitats circulars, per a les quals s’ha dissenyat un ús, tant tècnic com econòmic, de les
aigües regenerades de la ciutat. A més, gràcies a l’elaboració d’una base de dades “aigua-energia-residus” de diferents actors clau de la ciutat, s’han aixecat oportunitats
per al cicle de l’aigua, principalment, la regularització de consums.
Així, no només s’ha aconseguit posicionar la Companyia com un gestor d’economia
circular en un territori, sinó que, a més, s’han identificat oportunitats de negoci entre
els diferents agents locals, s’han obtingut dades per conèixer els seus processos i
l’ús de l’aigua, i s’ha promogut l’ús de les aigües regenerades.
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BIODIVERSITAT
Fer ciutat significa per a Aigües de Barcelona dur a terme
la seva activitat, entenent les necessitats reals de l'entorn,
i cuidant el seu entorn natural i en complicitat amb la comunitat en la qual opera. Aquesta visió es tradueix, en la
vessant ambiental, en nombroses iniciatives destinades
a minimitzar l’impacte en el medi i a aprofitar al màxim els
recursos naturals limitats de què es disposa.
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COMPONENT
MEDIAMBIENTAL

Biobesòs
AVALUACIÓ DE LA CAPACITAT DE TRACTAMENT DELS
AIGUAMOLLS DEL BESÒS PER ASSOLIR UNA MILLORA EN LA
BIODIVERSITAT DE LA ZONA
Quantificar el funcionament pel que fa a l'eliminació de contaminants als aiguamolls del Besòs, i relacionar-lo amb el seu nivell de
biodiversitat.
ENTITAT FINANÇADORA
AIGÜES DE BARCELONA
PROGRAMA DE FINANÇAMENT
ENCÀRRECS A CETAQUA
DATA INICI
01/09/15
DATA FINAL
15/08/17
PRESSUPOST AIGÜES DE BARCELONA
87.725,00 €
PRESSUPOST GLOBAL
194.944,29 €

COORDINADOR:

La proximitat de l’EDAR de Montcada i Reixac al parc fluvial del Besòs fa que l’empresa
tingui una relació molt estreta amb els projectes de protecció de l’espai natural, un interès
al seu torn compartit per la Diputació de Barcelona i que s’ha traduït en una col·laboració
entre les dues entitats. Conjuntament amb Cetaqua s’està desenvolupant el projecte Biobesòs l’objectiu del qual és l’avaluació de la capacitat de tractament dels aiguamolls del
Besòs per assolir una millora en la biodiversitat de la zona.
Els principals objectius del projecte Biobesós són:
1. Caracteritzar des d'un punt de vista fisicoquímic el funcionament de diversos grups
de parcel·les.
2. Caracteritzar la capacitat d'eliminació de contaminants prioritaris i emergents.
3. Determinar mitjançant diferents organismes la biodiversitat associada als aiguamolls
del Besòs.
4. Proposar millores de gestió per millorar el funcionament dels aiguamolls del Besòs.
Aquest projecte s'executa a través del Centre Tecnològic Cetaqua amb la col·laboració de
la Universitat de Barcelona. Està previst que el treball de camp del projecte acabi el juliol
de l’any 2017. Els resultats obtinguts fins ara, entre altres, confirmen que hi ha una bona
eliminació de metalls com el ferro, ja que queda absorbit en el material porós del canyer,
i que s’ha restaurat part de la fauna en l’últim tram del riu Besòs amb poblacions d’aus i
peixos.
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Bassa per a amfibis al pantà de Vallvidrera
El Consorci del Parc Natural de Collserola i Aigües de Barcelona, signen un conveni de col·laboració per a la construcció d’una bassa per a amfibis a la capçalera del pantà de
Vallvidrera.
L’objectiu de l’acord és la construcció d’una bassa a la cua del
pantà de Vallvidrera. Aquesta instal·lació servirà per captar
una part de l’aigua d’escorrentia i permetrà la generació d’un
punt d’aigua permanent que afavorirà la recuperació de les
diferents espècies d’amfibis que tradicionalment han viscut al pantà, però que actualment han vist minvar molt les
seves poblacions, i, en alguns casos, pràcticament han des-
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aparegut. Alhora també ha de servir com a espai de refugi i
hàbitat per a altres grups faunístics com invertebrats i aus.
Aquesta experiència ens ha d'ajudar a aprendre les millores
pràctiques de gestió d'aquest tipus d'instal.lacions i poder
aplicar-les als ecosistemes aquàtics que tenim en algunes
de les nostres instal.lacions operatives.

TECNOLOGIA AL
SERVEI DEL CIUTADÀ
Les noves tecnologies ens obren camins a noves funcionalitats relacionades amb la informació del servei
d’abastament, que aporten major transparència i ofereixen un servei més personalitzat al ciutadà. Els canals
d'atenció virtuals permeten oferir de manera proactiva
informació de valor per al ciutadà en relació a qüestions
pròpies del seu subministrament individual.

de l'hora prevista de restabliment del servei o el mantenen informat davant de qualsevol replanificació.

L'Oficina en Xarxa d'Aigües de Barcelona posa a la seva
disposició noves vies de comunicació per mantenir-los
informats en temps real sobre aspectes del seu interès,
amb serveis de valor afegit associats als seus hàbits
i comportaments, com les incidències importants en
l'evolució del seu consum d'aigua, els avisos sobre incidències en el subministrament, la informació sobre el
canvi de l’equip de mesura o l'existència d'una nova factura.

La lectura a distància dels equips de mesura és un altre
exemple clar de com les noves tecnologies permeten millorar el servei que oferim al ciutadà. Disposar d'informació horària sobre el consum obre la via a poder informar
de potencials fuites o excessos de consum, ajudant-los
a fer un ús més sostenible del recurs. L’usuari d’aquest
servei rep avisos d'excés de consum quan l’equip de mesura detecta un nivell de consum diari molt per sobre de
l'habitual. També rep un avís quan s'aprecia un consum
continuat, indici d'una possible incidència a la instal·lació
interior de l’habitatge. Els majors problemes solen ser
deguts a excessos de consum, i el fet de disposar d'informació horària facilita en gran mesura entendre la problemàtica i trobar una ràpida solució.

Un exemple clar el trobem amb els avisos d'afectació al
servei, amb els quals es manté informat al ciutadà en relació a l'evolució d'una afectació en el servei del seu subministrament d'aigua. Davant de qualsevol eventualitat
que suposi una falta d'aigua, una sèrie d'avisos informen

Aigües de Barcelona, dona resposta a les necessitats
i expectatives dels ciutadans de manera més àgil i eficient, aprofitant els avantatges que ofereixen les noves
tecnologies, millorant la comunicació directa i oferint un
valor afegit al seu servei d’abastament.
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CONEIXEMENT

iWATER

iWater, el Saló Internacional sobre
el Cicle Integral de l’Aigua
Del 15 al 17 de novembre de 2016 va tenir lloc la primera cita internacional de la
gestió de l’aigua a Barcelona, va convertir la ciutat en un referent mundial de la
gestió de l’aigua.
El saló iWater, que va tenir lloc al pavelló 1 del recinte de Gran Via, i que va ser organitzat per la Fira de Barcelona, va comptar amb una presència de prop de 150
expositors de 10 països, i amb representació d’importants operadores, enginyeries, constructores i entitats públiques, i també empreses de captació, tractament, distribució, transport, emmagatzematge, sanejament, depuració, reutilització, reg, gestió i consum d’aigua per a ús agrícola, urbà, industrial o domèstic.

ÀNGEL SIMON
President del Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona
"Aquest fòrum és un punt de trobada ineludible per a tots els agents implicats en
el sector i un focus d'oportunitats per dinamitzar-lo i impulsar el seu creixement.
Així mateix, és l'espai idoni per reivindicar el concepte del valor real de l'aigua,
com un element bàsic per al funcionament de la societat i un actor econòmic essencial per al creixement sostenible."
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Aigües de Barcelona, referent mundial
en la gestió del cicle integral de l’aigua
Les ponències, centrades en la resiliència, governança i finançament de l’aigua, van comptar amb la participació activa de grans experts d’Aigües de Barcelona, dins dels dos
espais habilitats per a la visualització de projectes i aplicacions de solucions pràctiques: l’InnoHub, centrat en innovació, i el TechHub, que focalitzat la tecnologia. La Companyia
va poder aportar la visió més local dins el Saló i aprofundir
en els diversos reptes del sector de l’aigua al nostre país.

CONFERÈNCIES A L’INNOHUB:
• “Nous sistemes de regeneració per a l’eliminació de contaminants prioritaris i emergents en el cicle de l’aigua” – Àlex
Vega, enginyer de la Direcció de Planificació d’Aigües de Barcelona.
• “Experiència en economia circular basada en sinergies aigua-energia-residus a Sant Feliu de Llobregat” – Marta
Salamero, directora Zona Llobregat Nord d’Aigües de Barcelona; Rafael Bellido, director de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
• “Recàrrega artificial d’aqüífers mitjançant injecció directa d’aigua pre-potable per a la seva posterior potabilització”
– Pere Camprovín, project manager de Recursos Hídrics de Cetaqua.

CONFERÈNCIES AL TECHHUB:
• “Nou sistema per a la predicció on-line del potencial de formació de trihalometans (Projecte THM-100-FP)” – Miquel
Paraira, director de Qualitat de l'Aigua d'Aigües de Barcelona.
• “Plataforma de validació de sensors online per al control de la qualitat de l’aigua potable” – Clàudia Puigdomenech,
project manager de Qualitat de Cetaqua.
• “Eina Carboweb per al càlcul de la petjada de carboni del cicle integral de l’aigua” – Marta Calvet, project manager de
Medi Ambient de Cetaqua.

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PRESENTADES AL SALÓ:
• Experiència en economia circular basada en sinergies aigua-energia-residus a Sant Feliu de Llobregat.
• Nous sistemes de regeneració per a l’eliminació de contaminants prioritaris i emergents en el cicle de l’aigua.
• Recàrrega artificial d’aqüífers mitjançant injecció directa d’aigua pre-potable per a la seva posterior potabilització.
• Nou sistema per a la predicció online del potencial de formació de trihalometans (Projecte THM-100-FP)
• Eina Carboweb per al càlcul de la petjada de carboni del cicle de l’aigua.
• Plataforma per a la validació de sensors online per al control de la qualitat de l’aigua potable.
• Identificació de bacteris a aigües de consum humà mitjançant tecnologia MALDI-TOF MS.
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GAMIFICACIÓ AL MUSEU
AGBAR DE LES AIGÜES
App ORIGEN
El Museu Agbar de les Aigües va presentar, coincidint amb
el Dia Internacional dels Museus, l’aplicació “Origen”, un joc
interactiu per a descobrir el Museu i que va ser guanyadora
de l'HackatH2On realitzada el 2015 dins del seu recinte.
L’aplicació de storytelling interactiu “Origen” es basa en una
aventura que fusiona experiència real i ficció, i que permet
viure una visita ludificada i innovadora al Museu, en què
el visitant es fa partícip gràcies a la fusió de la tecnologia
iBeacon i la filosofia dels gamebooks, els còmics interactius “tria la teva aventura” del segle XXI.
Es tracta d’una experiència pionera en els museus de Catalunya, que neix de la voluntat del Museu Agbar de les Aigües
d'apropar-se al públic juvenil i de posar a l'abast de tots els
visitants una manera diferent i innovadora de visitar el museu aprofitant el potencial de les noves tecnologies.
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SÒNIA HERNÁNDEZ
Directora del Museu Agbar de les Aigües
"Amb 'Origen' volem arribar als joves, un públic que és una
assignatura pendent de molts museus, entre ells el nostre,
i incorporar noves eines que ens permetin oferir una visita
al museu més interactiva, en la qual l'usuari participi activament. Amb aquesta aplicació podrem explicar el Museu
d'una manera innovadora en totes les seves vessants: la patrimonial, la lligada a la gestió i el subministrament d'aigua,
la històrica, l'ambiental, etc.".

Un cop descarregada l'aplicació, s'inicia, a casa o allà on
desitgi l'usuari, l'aventura de dos germans bessons amb
una important missió. El públic es converteix des d'aquest
moment en el protagonista d'un còmic interactiu, i haurà de
traslladar-se al Museu per continuar el joc i triar el final que
desitgi.
L'app 'Origen' consta de tres parts: una de funcional, que
dona informació bàsica sobre el Museu; una de cultural, en
què es desenvolupa l'storytelling interactiu, i una de tecnologia iBeacon, que permet la geolocalització gràcies als dispositius Bluetooth Low Energy (BLE), que, situats en diferents punts del Museu Agbar de les Aigües, es comuniquen
amb el dispositiu mòbil del visitant.

en l'HackatH2On del Museu Agbar de les Aigües, en la qual
va resultar vencedora. L'esdeveniment, celebrat el març de
l'any passat en ocasió del Dia Mundial de l'Aigua, va reunir
75 ments creatives que van desenvolupar aplicacions mòbils innovadores per tractar d'apropar els ciutadans al món
de l'aigua i al mateix Museu. "De la mateixa manera que amb
els gamebooks fem que llegir sigui excitant per als joves,
amb 'Origen' volem que visitar el Museu formi part d'una
aventura memorable", afirma Quim Garreta, cofundador de
Cubus Games.
Per descarregar-vos l’app només cal que feu servir els següents enllaços: per a iOS fent clic aquí i per a Android, aquí.

El joc interactiu ha estat desenvolupat per la startup igualadina Cubus Games, i és el resultat de la seva participació

EL MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES,
CONEIXEMENT VIU AL SERVEI DELS
CIUTADANS
El Museu Agbar de les Aigües és un museu dedicat a l'aigua
que ocupa els edificis modernistes de la Central Cornellà,
la planta que Aigües de Barcelona va inaugurar el 1909 per
extreure aigua de l'aqüífer del Baix Llobregat i abastar així
Barcelona. Avui dia, la Central Cornellà continua fent la mateixa funció que ara fa un segle, i la instal·lació hidràulica de
vapor original conviu amb les modernes bombes d'impulsió.
Així doncs, el Museu és també, al mateix temps, una indústria en funcionament, un lloc on passat i present s'entrellacen sobre un substrat comú: l'aigua subterrània. Però, per
sobre de tot, el Museu és un espai viu, concebut perquè hi
aflorin les diverses manifestacions i aproximacions a
l'aigua, a través d'una oferta d'exposicions i activitats per a tots els públics.
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XARXES I ASSOCIACIONS

Aigües de Barcelona participa activament en xarxes, associacions i plataformes de coneixement, amb el convenciment que les aliances i la cooperació són la millor manera d’avançar, generar valor, i assolir els reptes del futur, amb
una aposta clara per la innovació oberta des de l'Organització.

INSTITUT CERDÀ
Fundació privada independent la missió de la qual és assessorar i acompanyar els agents públics i privats en la presa
de decisions estratègiques per al desenvolupament del
territori a través de la innovació i de la sostenibilitat. El president d’Aigües de Barcelona, Àngel Simon, forma part del
patronat de l’Institut i la Companyia forma part de la comissió Servei de Suport a la Gestió de Crisi (SSGC), una iniciativa pionera a tot el món, promoguda per un grup d’empreses
líders en responsabilitat i sostenibilitat, la finalitat de les
quals és anticipar, prevenir i minimitzar les conseqüències
de les crisis.

per l´Agència Catalana de l´Aigua. La CUADLL agrupa els
usuaris, propietaris i regants que tenen dret a l´aprofitament d´aigües subterrànies i superficials, i hi estan representades les activitats d’abastament, industrials, de serveis i agrícoles.

COL·LEGI DE CENSORS JURATS
DE COMPTES DE CATALUNYA
Entitat que vetlla perque l’activitat professional dels col·legiats
respongui a les necessitats de la societat, garantint el compliment de la bona pràctica i les obligacions deontològiques

AEAS
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamientos és una associació professional per a la promoció i desenvolupament dels aspectes científics, tècnics,
administratius i legals dels serveis urbans d’abastiment
d’aigua i sanejament.

XARXA NUST
Aquesta iniciativa, creada l’any 2006 per l’Ajuntament de
Barcelona, s’encarrega de col·laborar i establir intercanvis i
experiències, en un clima de confiança i aprenentatge mutu,
que permet compartir coneixements i actuacions al voltant
dels nous usos del temps. Aigües de Barcelona forma part
del Grup Motor Ampliat.

ASAC
L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya és una associació que té com a objectius– estimular tota mena d’estudis i
investigacions sobre la temàtica del sector; col·laborar amb
l’Administració per perfeccionar els serveis d’aigua i sanejament; i fomentar, tècnicament i socialment, l’enginyeria
sanitària i l’explotació dels serveis d’aigua i sanejament.

22@ NETWORK
L’Associació d’Empreses i Institucions 22@Barcelona és
una iniciativa de la societat civil per participar activament
en el procés de desenvolupament i consolidació del districte 22@ com un espai dinàmic, transformador i tecnològicament capdavanter. L’Associació la formen actualment
104 empreses. Aigües de Barcelona, forma part del consell
assessor

CUADLL
La Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i del Delta del Riu Llobregat (CUA DLL) és una corporació de dret
públic emparada per la legislació d'aigües vigent i tutelada
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ACORDS VOLUNTARIS DE L’OFICINA CATALANA
DEL CANVI CLIMÀTIC.- T otes les empreses, institucions,
administracions públiques, associacions i fundacions que

es vulguin adherir a aquest programa es comprometen voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions de
GEH i establir mesures que contribueixin a reduir-les més
enllà del que obliga la normativa.

la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial (Global Compact) de
les Nacions Unides des de 2016. L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir un compromís voluntari de les organitzacions en responsabilitat social amb el compliment de deu
principis basats en drets humans, laborals, mediambientals
i de lluita contra la corrupció.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ
Fundació creada i promoguda per Mercè Sala l’any 1997, és
una organització que té l’objectiu de millorar la gestió de les
persones en les organitzacions. Aigües de Barcelona n'és
membre i participa en diversos grups de treball.

GLOBAL ECO FÓRUM

RESPON.CAT

Aigües de Barcelona ha participat en les dues últimes
edicions del Global Eco Forum. Aquesta trobada internacional sobre sostenibilitat promou el diàleg, la reflexió i la
interacció entre els diferents grups d’interès de les nostres
societats. Per la seva naturalesa global, és una cita imprescindible per als líders d’opinió i actors del canvi cap a la sostenibilitat a la regió euromediterrània.

Organisme que vol implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la responsabilitat social, amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i
quantitatiu de l’RSE a Catalunya. Aigües de Barcelona forma part de la junta directiva.

DIRSE

BARCELONA + SOSTENIBLE
L’Agenda 21 Local, a Barcelona, es concreta en el programa
Barcelona+Sostenible. El marc de referència per al període
2012-2022 consensuat per prop de 800 organitzacions de
la ciutat és el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Directius de la Companyia formen part de l’Associació Espanyola de Directius de Responsabilitat Social Empresarial (DIRSE) des del seu començament. Aquesta associació,
creada el 2013, pretén fomentar el lideratge de directius i
professionals de l’RSE. DIRSE sorgeix com una associació
de professionals i pretén crear un espai de diàleg per tal de
millorar el panorama de la responsabilitat social i establir
un fòrum en el qual compartir experiències.

INNOBAIX
CÀTEDRA ETHOS
Dona suport a tots els grups de recerca en matèria d’ètica
aplicada de la Universitat Ramon Llull. Les línies prioritàries de recerca i treball són: l’ètica de les organitzacions,
l’ètica de les professions, la bioètica, l’ètica dels mitjans
de comunicació, la responsabilitat social corporativa i les
estratègies educatives per a la divulgació de l’ètica Red Española del Pacto Mundial.- La Companyia està adherida a

Innobaix, l’Agència per a la Innovació i el Coneixement del
Baix Llobregat és una associació sense ànim de lucre que
vol impulsar i enfortir la capacitat d’innovació de les empreses i les institucions. És un clúster d'innovació que reuneix
el talent, el coneixement i la capacitat de crear aliances per
impulsar el creixement de nous projectes empresarials
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