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Trobades que donen a conèixer les 
tecnologies més disruptives i com impacten 
al teixit empresarial i social. Dedicades 
a línies d’innovació en camps específics 
que permeten conèixer de primera mà les 
tendències es configuren en aquell terreny, 
així com els experts que les protagonitzen.

Dirigides a organitzacions que vulguin 
innovar de la mà dels agents de 
recerca del territori.
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L’economia circular és un model basat en els cicles de 
vida, en què l’optimització de recursos és una constant 
pels seus objectius de màxim benefici i residus zero.
 
Prenent en consideració l’augment de l’estrès hídric 
al món, així com la degradació de sistemes i el dany 
econòmic; ¿com podríem atribuir a l’aigua al seu màxim 
valor i minimitzar el concepte de “residus” en base a 
aquest model circular? La resposta es relaciona, sobre-
tot, amb l’extracció de materials valuosos, nutrients i 
energia de les aigües residuals abans que tornin a utilit-
zar-se per a un altre fi, o bé que tornin amb seguretat al 
cicle natural de l’aigua. La sortida a l’atzucac en què ens 
trobem passa per la pressió reguladora, però també 
pels avenços tecnològics i per la transició cap a nous 
models de negoci públic i privat.
 
Durant la sessió es presentarà el cas de col·laboració 
entre CETAQUA i dos municipis, i es desplegarà un de-
bat sobre pràctiques innovadores i tendències de la 
mà de les entitats, les empreses i els investigadors parti-
cipants, adquirint perspectiva sobre solucions als reptes 
tecnològics i socials. També es compartirà un dinar a 
peu dret que facilitarà el contacte amb altres experts, i 
s’obtindrà un informe de vigilància tecnològica sobre 
Circular Water elaborat a la UAB.
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