INSCRIPCIÓNS

Organitzadors

Per assistir a la jornada els dos dies caldrà
pagar una quota i inscriure’s a través de
info@cwp.cat :
 Normal: 60€

Catalan Water Partnership
Xavier Amores (cluster manager)
E-mail: Xavier.amores@cwp.cat
Web: www.cwp.cat

Jornada Immersió
Estratègica i
Innovació Aplicada

 Socis del CWP: 60€ amb dret a 2

participants
 10% de descompte en la inscripció
de la 2a i 3a persona d’una mateixa entitat.
Inclou: Dinar i esmorzars
Pagament: Es realitzarà mitjançant transferència bancària al CWP (recordeu posar nom participant i empresa).

Amb el suport de:

14 de Novembre: Immersió Estratègica
15 de Novembre: Innovació aplicada

Titular: Catalatan Water Partnership.
Nº de compte corrent: 0081-0028-650001234830
Concepte: Jornada CWP

Per promoure la reflexió estratègica de tots els agents de la
cadena de valor del negoci de l’aigua a Catalunya i impulsar
la internacionalització i la innovació del sector

Co-organitza:
Inscripcions: info@cwp.cat
Hotel Barceló Atenea Mar
Passeig García i Faria, 37 - 47, 08019 Barcelona, Spain

Objectius
El Catalan Water Partnership organitza aquesta jornada per tal de
promoure la reflexió estratègica de tots els agents de la cadena de
valor del negoci de l’aigua a Catalunya i impulsar la internacionalització i la innovació:
 Promovent el coneixement de les oportunitats de negoci
del sector de l’aigua a nivell internacional.
 Impulsant el desenvolupament de projectes cooperatius
innovadors i el networking.
 Conèixer les principals polítiques referents a l’aigua i a
l’R+D+i de caràcter europeu.
 Compartir experiència d’altres clústers de l’aigua euro-

Catalan Water Partnership
El clúster català de l’aigua, és una agrupació d’empreses que treballa
des del 2008 per millorar la situació competitiva dels seus associats,
les empreses catalanes del sector de l’aigua. Agrupem centres tecnològics, universitats, consultores, enginyeries i empreses de productes i
serveis relacionats amb el tractament de l’aigua.
Els objectius del CWP són:


Facilitar la internacionalització de les empreses.



Fomentar les capacitats d’innovació i l’impuls de projectes
d’R+D cooperatius.



Potenciar les sinergies i les aliances entre els membres per
promoure el desenvolupament de negoci.

Els associats al CWP tenen una facturació agregada de més de 600M€,
amb més de 250 persones treballant en R+D en el sector de l’aigua i
presència a més de 40 països.
Si t’interessa fer-te membre pots contactar amb info@cwp.cat

Agenda
14 de Novembre: Immersió Estratègica

15 de Novembre: Innovació aplicada

09:00h Acreditacions

09:00h Acreditacions

09:15h Benvinguda
HC Empresa i Ocupació sr. Felip Puig
Jaume Carol. President del CWP

09:15h Benvinguda
Jorge Molinero. Director Aigües i Sòls. Amphos 21.

09:45h El clúster com a instrument de competitivitat.
Joan Martí. Gerent de dinamització de clústers d’ACC10
10:30h Una visió dels clústers de l’aigua europeus
Marisa Fernández. Gerent de ZINNAE. Clúster urbano para el uso eficiente
del agua.
Edilberto Baquero. Gestor de projectes del Netherlands. Water Partnership a
Sud-Amèrica
11:45h Pausa– Cafè
12:15h Oportunitats d’internacionalització en el sector de l’aigua (ponència en
anglès)
Christopher Gasson. Publisher del Global Water Intelligence (Revista
especialitzada en l’anàlisi indústria de l’aigua)
14:00h Dinar
15:30h Identificació d’oportunitats de desenvolupament de negoci. Sessió de
creativitat i innovació oberta.
Joan Cortés. CEO de Lead to Change.
18:30h Tancament de la jornada

09:30h El futur de l’innovació de l’aigua a Europa
Carolina Rodríguez. CDTI. Spanish Delegate – Environment (FP7)
10:00h Transferència de resultats d’R+D al mercat
Projecte Europeu WaterDiss. Taula rodona amb representants de
projectes europeus en l’àmbit de l’aigua.
11:00h Pausa– Cafè
11:30h Innovation Marketplace
10 Tecnologies i models de negoci de futur en el sector
de l’aigua a càrrec de Start-ups catalanes.
13:00h Networking oferta-demanda tecnològica.
Trobades i diàleg entre emprenedors i participants
14:00h Conclusions de les jornades

14:15h Cocktail- dinar i sessió pòsters

