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OBJECTIUS

PRESENTACIÓ     
CWP

INNOVACIÓ i R+D 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

NETWORKING
INTERNACIONALITZACIÓ

COMPETITIVITAT
ECONOMIA CIRCULAR 

CLÚSTER
ÚS SOSTENIBLE

DE L’AIGUA 
20 PROJECTES / ANY

8 European projects: COSME (3),
LIFE+, H2020 (3) I INNOSUP.

5-6 ACTIVITATS INTERNACIONALS / ANY
117 associats



ENTITATS ASSOCIADES (117 socis)



DESENVOLUPAMENT DE 
NEGOCI. CANVI ESTRATÈGIC I 

NOUS MERCATS

EIXOS ESTRATÈGICS 
CWP 2021-2024INTERNACIONALITZACIÓ I 

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

IMPULS DE PROJECTES 
D'I+D, ACCÉS A L'OFERTA 

CIENTÍFICA I 
TECNOLÒGICA

VISIBILITAT,
POSICIONAMENT
I NETWORKING

COOPERACIÓ AMB ALTRES 
CLÚSTERS I SECTORS ÚS 
INTENSIU D'AIGUA

ECONOMIA CIRCULAR
INDÚSTRIA 4.0. i 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL



“El principal perill en temps de turbulència no és la turbulència, 
és actuar amb la lògica d’ahir.”

Peter Drucker



Canvis de prioritats / Estratègia?

Transformació Digital?

Com arribem als clients?

Nous serveis i productes adaptats a 
un entorn COVID-19? 

Innovar/ Repensar la cadena de 
subministrament?

Canvis organitzatius/ Teletreball?

“Una innovació ha de tenir sentit en el món en el que es 
finalitzada, no en el món en el que va començar.”

Ray Kurzweil

Noves necessitats en les organitzacions? Agilitat o innovació?



Tendències tecnològiques 2021?

7Font: Gartner (2021)



FUTUR
DEL SECTOR 

Què canviarà en els pròxims 
10 anys?

Què no canviarà
en els pròxims 10 anys?

Jeff Bezzos
Amazon

“When you have something that you know is true, even over the long 
term, you can afford to put a lot of Energy into it”

SECTOR DE L’AIGUA
TENDÈNCIES



CANVI CLIMÀTIC I
ECONOMIA CIRCULAR

INDÚSTRIA 4.0. I 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

NOUS MODELS DE NEGOCI
SHARED VALUE / OBJECTIUS 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

REPTES
SECTOR



El risc de 
desertificació, en 
diferents graus, 
afectaria 37,4 
milions d'hectàrees
dels 50,5 milions del 
territori total.

L'Espanya humida, 
que ocupava un 39% 
entre 1971-2000, al 
ritme actual i amb 
les previsions
disponibles es quedi
en un 20% en acabar 
el segle XXI1

1.- Fuente: Ministerio Medio Ambiente

CANVI CLIMÀTIC I ECONOMIA CIRCULAR





Factors clau en el procés de transformació
digital del sector?
• La transformació digital en el marc de l’estratègia.

• Capacitat absortiva d’una organització de més
informació, en diverses dimensions a la vegada 
amb múltiples tecnologies que emergeixen de 
forma exponencial i amb evolucions incertes.

• Un canvi organitzatiu i cultural amb impacte en 
tots els nivells.

• La gestió dels projectes innovadors digitals.



ESTRATÈGIA DIGITAL EN EL SECTOR DE L’AIGUA
Gestió de l’aIgua – Water Management 

Font: https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/iot-water-utility/

Reptes interrelacionats en els sistemes globals de 
l'aigua que generen vulnerabilitats: adquisició / 

transmissió i anàlisi dades

INDÚSTRIA 4.0. I 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 



Fone: German Water Partnership Digitization in water management creates value

Repte: de la tecnologia al negoci

INDÚSTRIA 4.0. I 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL Gestió de l’aigua – Water Management 

ESTRATÈGIA DIGITAL EN EL SECTOR DE L’AIGUA



Smart Water Management

Font: iotworm.com

Desplaçament marges cadena de valorDesplaçament marges cadena de valor

Ajuda en la presa de decisionsAjuda en la presa de decisions

Optimització processos de negociOptimització processos de negoci

Nous avantatges competitius: innovacióNous avantatges competitius: innovació

Control en temps real i predictibilitatControl en temps real i predictibilitat

Nous models de negociNous models de negoci

Entrada nous actors en el sectorEntrada nous actors en el sector

Canvis dinàmica competitivaCanvis dinàmica competitiva

Gestió de l’aigua – Water Management 
INDÚSTRIA 4.0. I 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

ESTRATÈGIA DIGITAL EN EL SECTOR DE L’AIGUA



INNOVACIÓ
MODEL DE NEGOCI

“Cap concepte empresarial pot mantenir els seus 
avantatges competitius a mitjà o llarg termini” 

Gary Hamel

“L'entorn competitiu està en moviment 
continu [...] i aquest dinamisme és el 
que redueix el temps en què es manté 

un avantatge competitiu”
Rita G. McGrath

The End of the Competitive Advantage



Salt disruptius en 3 dimensions

VOLUM

VELOCITAT
VARIETAT

Cada 60 segons la informació en línia que 
circula és més gran i dispersa La quantitat d'informació 

digital mundial s'incrementa 
de manera exponencial

Font: Carles Cuffi

INDÚSTRIA 4.0. i TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

Hi ha uns 8.740 milions de dispositius
connectats vs 7.500 milions de persones. L'any 2030 es parla 

de més de 25.000 milions de dispositius.

INCREMENT D’INFORMACIÓ 



INDUSTRIA 4.0  / INTERNET OF THINGS

Com s'utilitza la informació per prendre decisions?

INDÚSTRIA 4.0. i TRANSFORMACIÓ DIGITAL INCREMENT D’INFORMACIÓ 



• F

19Font: ACCIO (2020)

INDÚSTRIA 4.0. i TRANSFORMACIÓ DIGITAL MULTIPLES TECNOLOGIES



“Sembla impossible fins que deixa de ser-ho”
Scott Galloway

The Four: Amazon, Apple, Facebook, and Google



% = 5-year CAGR
Global Water Intelligence

SMART WATER: 2020





Strategy in the Age of Devastating Innovation



Font: Nadja Yousif (2018)

Com tractem la tecnologia en l’organització?



Font: Nadja Yousif (2018)

Com tractem la tecnologia en l’organització?



Pág. 26



COOPERACIÓ AMB ALTRES ACTORS

OPEN INNOVATION
CANVIS TECNOLÒGICS

REPTE
ORGANITZATIU

NOVES OPORTUNITATS

“No matter who you are, most of the 
smartest people work for someone else.

Bill Joy, Sun Microsystems



REPTE ORGANITZATIU EN LA GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ

Rita G. McGrath
The End of the Competitive Advantage



Vijay Govindarajan, 2016

PRESENT (INCREMENTAL / ADAPTATIVA
Innovació incremental i lineal
Necessitats curt termini
Optimitzar processos
Maximitzar rendiment

PASSAT
Identificar pràctiques
i processos menys relevants
Interpretar senyals febles canvi
Abandonar activitats

FUTUR (MISSIONS / ANTICIPATORI) 
Innovació radical i disruptiva
Alta incertesa i risc
Noves competències tecnològiques

“El més dur és admetre que hem de deixar de fer 
quelcom. Hem invertit molt de temps en el passat i 

és una decisió llastrada per allò emocional”



Experiències organitzatives en innovació en les 
administracions

• Comitès d’innovació / Departaments d’Innovació. Estructures internes, no 
permanents per assumir projectes, reptes, etc. 

• Innovation Labs / Policy Labs.

• Crowdsourcing. Col·laboració oberta distribuida / Innovació col·lectiva. 
Plataformes on-line per associar ciutadans, empreses, actors per producir o 
desenvolupar idees innovadores a reptes. L’Smart Catalonia Challenge podria ser 
un exemple. Singapur i Finlàndia son dos dels països referents en aquest cas.

• Col·laboracions sobre dades. Acords amb privats perquè cedeixin dades per a ús
de l’administració.

• Spinn-off. Entitats separades més flexibles sovint mixtes (supervisió i encaix de 
les innovacions en les organitzacions) per activitats innovadores que l’operativa
de l’administració no pot fer. Normalment participades.

• Compra pública innovadora.

Pág. 30 Font: World Economic Forum, 2018; Bason, 2018; OECD, 2017 y 2019; Schaake y Witter, 2019; Wanna and Vincent (2018)



Innovaugas 4.0 es un proyecto de compra pública innovadora promovido por la entidad pública 
empresarial Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta 
de Galicia, que persigue la gestión integrada avanzada de las aguas para optimizar los recursos hídricos 
y dar respuesta a largo plazo a las demandas de los diferentes usos del agua, en equilibrio con el medio 
natural y los ecosistemas fluviales, respetando el logro de los objetivos medioambientales establecidos 
para las masas de agua y atendiendo a los nuevos escenarios determinados por el cambio climático.
El proyecto cuenta con un presupuesto total elegible de 7 millones de euros y fue seleccionado a través 
de la convocatoria de la línea de Fomento de Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de 
Innovación desarrollada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 



Gestió aigua urbana Programari 
lliure

Plataforma càlcul
Petjada hídrica sector vi

SAD Tecnologies nitrats

Monitoratge recuperació d'aigües 
residuals

Gestió intel·ligent EDAR

SAD contaminants en reutilització

Sistemes de control i 
predicció en xarxes

Gestió digitalitzada de greixos i 
olis

SAD per a proveïment d'aigua 
subterrània Impressió 3D per a millorar la cloració

en xarxes distribució

PROJECTES 2018-21
CWP  



PROJECTES 2020-21
CWP  

HYDROLEAKS
Desenvolupament d’un sistema de detecció de 
fugues i càlcul del temps de permanència de 

l’aigua a la xarxa a partir de models hidràulics en 
combinació amb eines d’Intel·ligència artificial

Convocatòria: AEIs 2020
Durada: Juliol 2020-Març 2021
Pressupost: 91.231 €

FADICLUR
Aplicació de la fabricació additiva per a la 

millora del rendiment de la cloració en xarxes de 
distribució urbana

OBJECTIU: Desenvolupar un dipòsit de pre-mescla d’hipoclorit
sòdic mitjançant la impressió 3D. Aquest sistema innovador
permetrà millorar la seguretat de l'aigua de la xarxa, evitant
la generació de subproductes contaminants i reduint l'ús de
reactius.

Convocatòria: AEIs 2021
Durada: Juliol 2021-Març 2022
Pressupost: 156.362 €



Individualment
som una gota. 
Junts som un 

oceà.
Ryunosuke Satoro
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