
Benvolguts/des,  
  
Des del Campus Aigua us fem arribar l’update trimestral, amb l’objectiu de mantenir-vos 
informats de les iniciatives i oportunitats que us oferim des del campus: 
 

DOCÈNCIA  
 

Nou Máster en Ciencia y Tecnología de los recursos hídricos. Inici Octubre 2018 
El nou màster de la UdG focalitzat en l’àmbit de l’aigua va començar el passat mes d’octubre amb 
un grup cobert. Per a més informació podeu consultar la web del màster a: 
https://www.udg.edu/ca/masters-en-tecnologia/Recursos-Hidricos. En el marc d’aquest màster 
s’imparteixen regularment seminaris oberts a la comunitat universitària dels quals hem anat fent 
difusió per al vostre coneixement. 
 

INICIATIVES I PROJECTES  
 

Ajuntament de Girona – Convocatòria URBAN INNOVATIVE ACTIONS 2019 
El passat mes de Juny l’àrea de sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona es va posar en contacte 
amb el campus Aigua per tirar endavant una proposta de projecte en el marc de la convocatòria 
UIA (Urban Innovative Actions) 2019 https://www.uia-initiative.eu/en.  

 
La convocatòria va finalitzar el 31 de Gener. El projecte que es presentarà consisteix en una 
proposta d’infraestructura blau-verda al riu Onyar i el seu enllaç amb la vall de Sant Daniel i la 
muntanya de les Pedreres, utilitzant solucions basades en la natura i amb una mirada a la futura 
connexió verda de la ciutat de Girona. Els grups del campus Aigua que participen en aquesta 
iniciativa son els següents: 

 
Arquitectura i Territori 
GRECO  
GEOCAMB 
ICRA 
eXit 
Biologia Animal 
Laboratori d’Anàlisis i Gestió del Paisatge 
GiLAB 

 
Acompanyen el projecte el grup de recerca en Salut i Atenció Sanitaria del Campus Salut i el grup 
de recerca en Ciències Socials Aplicades del Campus Cohesió i Compromís Social. El campus 
Aigua portarà a terme la coordinació tècnica dels diferents grups de la UdG i estarà a disposició 
dels grups per ajudar-los a tirar endavant el projecte. 

 
Grup Tècnic Municipal de l’Aigua 
El passat mes de Juny es va constituir un grup de treball format per tècnics municipals i 
investigadors del campus aigua per posar en comú i discutir les problemàtiques i necessitats dels 
ajuntaments relacionades amb la gestió de l’aigua. Durant el mes d’Octubre es va fer la primera 
sessió del grup de treball en la qual es van detectar les problemàtiques comunes i es van establir 
línies d’actuació i possibles vies de col·laboració. La iniciativa segueix oberta i es programaran 
noves sessions i activitats al llarg del 2019. La primera d’aquestes activitats serà la organització 
d’un Repte Sectorial el proper 9 d’Abril al voltant de la xarxa de sanejament unitària i 
separativa, avantatges i inconvenients. Els ajuntaments i grups implicats son: 

 
GRUP INVESTIGADOR 

LEQUIA/ICRA Joaquim Comas  
GRECO Dr. Jesús Ortiz 
LEQUIA Manel Poch  
Grup eXit Roberto Petite 

 
AJUNTAMENTS 

Girona 
Salt 
Sarrià de Ter 

https://www.udg.edu/ca/masters-en-tecnologia/Recursos-Hidricos
https://www.uia-initiative.eu/en


St. Julià de Ramis 
Vilablareix 
Fornells 
Aiguaviva 
Bescanó 
Palol de Revardit 
Quart  
Llambilles  
Celrà 

 

Xarxes de transferència en R+D+I 
El 18 de Febrer va acabar la convocatòria de creació de xarxes de R+D+i per dur a terme 
programes de valorització i transferència de resultats de recerca (més informació aquí). 
 
Des del campus Aigua hem ofert el nostre suport als coordinadors de dues xarxes que es 
presenten a la convocatòria per fer una crida interna als grups de recerca del campus: la Xarxa 
Marítima de Catalunya, liderada per la Fundació Bosch i Gimpera, i la Xarxa Xaqua, liderada 
per EURECAT.  
 

Dia Mundial de l’Aigua 2019 
Estem preparant una acció en coordinada amb l’Ajuntament de Girona per commemorar el dia 
mundial de l’aigua, el proper 22 de Març a la tarda (de 4 a 8). La jornada inclourà una activitat 
de tallers científics relacionats amb l’aigua, seguida d’una taula rodona sobre la contaminació 
per plàstics. A la taula rodona hi participaran científics i experts en les diferents etapes del cicle 
de vida del residu plàstic.  
 
Us animem a participar a la jornada proposant algun taller o activitat, podeu contactar-
nos i us donarem més detalls de com sumar-vos a aquesta iniciativa.  
 

Preparació de repte sectorial 
Des del campus Aigua estem treballant en un nou repte sectorial pel proper mes de Juliol. La 
temàtica de la jornada serà Aigua i Energia, amb especial focus en el cicle autosostenible de 
l’aigua i en la possible connexió entre aigua i energies renovables. Es farà conjuntament amb el 
campus Alimentació i el CWP per fomentar la màxima participació d’empreses i entitats 
interessades en la temàtica. 
 
Convidarem diversos ponents de prestigi (encara per definir, us animem a fer-nos 
propostes). A més, volem aprofitar l’ocasió de tenir aquests convidats per facilitar reunions 
amb els grups per si poden sorgir idees de projectes, oferir la possibilitat que els ponents puguin 
impartir alguna classe de màster, etc. Us anirem informant a mesura que disposem de més 
detalls. 
 

XARXA I NETWORKING: 

  

Interclúster CWP i clúster de materials avançats(MAV) (20/11/18) El MAV i el CWP van 
idear conjuntament la jornada “Connecting Aigua i Materials Avançats: Reptes i solucions” en la 
qual empreses del CWP (Fluidra, Hidrotec i Krypton) plantejaven una sèrie de reptes específics 
per buscar solucions conjuntament amb empreses del Clúster MAV. Si algun investigador hi està 
interessat li farem arribar les presentacions de la jornada. 

 
Taula cogestió marítima del Baix Empordà El passat 1 de Febrer es va constituir aquesta 
taula, impulsada conjuntament pel departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el de 
Territori i Sostenibilitat. Aquesta jornada va culminar un procés participatiu de dos anys en el 
qual els diferents agents implicats en l’àmbit marítim van treballar per consensuar una línia de 
treball conjunta en la gestió i ordenació dels usos i activitats marítimes, que sigui compatible 
amb la conservació del patrimoni natural. Més informació aquí 

 
III Fòrum d’innovació del sector de l’aigua del CWP El 7 DE MARÇ el CWP va celebrar el 
III Fòrum d’Innovació del Sector de l’Aigua a Barcelona, per tal de promoure la transferència de 
coneixement i el networking entorn les innovacions tecnològiques i d’R+D més rellevants per a 
l’ús sostenible de l’aigua a Catalunya. 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/02_serveis_i_tramits/tramits/tramit/21498-Ajuts-per-a-xarxes-dRDI-per-dur-a-terme-programes-de-valoritzacio-i-transferencia-dels-resultats-de-la-recerca
https://participa.gencat.cat/assemblies/tcmbaixemporda?locale=ca


 

III Congrés de l’aigua a Catalunya El proper 20-21 de Març es celebra el III congrés de l’aigua 
a Catalunya organitzat per l’associació catalana d’amics de l’aigua sota el lema: Evolució dels 
usos: reutilització, economia circular i noves tecnologies. Més informació i inscripcions: 
http://www.congresaiguacatalunya.com 
 

Jornada d’optimització en la gestió energètica i de l’aigua al sector foodservice 
(25/3/2019). El CWP, juntament amb el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), i el 
Clúster Foodservice (CFS) promouen aquesta jornada que pretén analitzar els reptes i identificar 
les oportunitats de millora en la gestió i en l’ús del cicle de l’aigua en temes de depuració, 
reutilització així com l’eficiència energètica, la contractació i la implantació d’energies 
renovables al sector Foodservice. Més informació i inscripcions aquí 
 

Jornada water market europe 2019: food & drink edition Des de de la WssTP ens arriba 
aquesta jornada que tindrà lloc a Brussel·les el proper 20 i 21 de Març de 2019. També en la línia 
de la jornada anterior, s’abordaran els reptes principals en relació a l’escassetat d’aigua i el seu 
impacte en el sector de l’alimentació. Més informació i inscripcions aquí. 
 

ACTIVITAT DE LES ESTRUCTURES INTERNES DEL CAMPUS AIGUA 
 

Reunió del clúster de recerca del campus Aigua 
El proper 11 de Març tots els investigadors i investigadores del campus esteu convocats a la 
reunió del clúster de recerca. De 11 a 12:30 a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències. 
Ordre del dia: 

1. Resum de les activitats dutes a terme en els darrers 6 mesos 

2. Accions en curs i previstes per al 2019: 

a. Acompanyament al màster CiTRH 

b. Suport a les xarxes de R+D+I (Xaqua i Marítima) 

c. Internacionalització 

d. Dia Mundial de l’Aigua 2019 

e. Jornada Tècnica Municipal 

f. Repte Sectorial: Aigua i Energia 

3. Gestió interna del campus 

4. Torn obert de paraula 

COMUNICACIÓ 
 
Des del campus Aigua us oferim el nostre suport en la comunicació i difusió de la vostra 
activitat, tant a nivell intern dins de la UdG com extern. Per això, us oferim els següents canals:  
 

web Campus Aigua  
Us volem informar que disposeu d’una nova web www.udg.edu/aigua. Us animem a fer-nos 
arribar casos d’estudi, notícies o esdeveniments per nodrir-la web i fer augmentar la visibilitat 
tant dels vostres grups com de l’activitat de la UdG en l’àmbit Aigua.  
 

twitter @campusaigua 
Des del compte de twitter @campusaigua difonem i compartim tot allò relacionat amb el camp 
de l’aigua. Us oferim aquest canal de comunicació per recolzar-vos en la difusió de les vostres 
activitats.  
 

correu electrònic i newsletter 
Aquelles activitats, notícies o iniciatives que vulgueu fer arribar a la resta de grups del campus 
aigua, les trametrem mitjançant el correu electrònic i estem valorant la possibilitat de fer un 
butlletí periòdic per substituir el present update. Us animem a fer-nos arribar informacions per 
donar a conèixer les vostres activitats a la resta de membres del clúster Aigua! 
campus.aigua@udg.edu 

http://www.congresaiguacatalunya.com/
http://www.cwp.cat/jornada-doptimitzacio-en-la-gestio-energetica-i-de-laigua-al-sector-foodservice/
https://wme-2019.b2match.io/
http://www.udg.edu/aigua
mailto:campus.aigua@udg.edu

