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La quarta edició del Fòrum LEQUIA presentarà els resultats del projecte “uRban water cycle more
resIlient to pAndemics (RITA)”. Durant divuit mesos, el projecte s'ha enfocat en la resiliència urbana i
la economia circular, amb especial èmfasis en les mesures, tecnologies i eines que podrien ajudar a
fer que el cicle urbà de l'aigua, des de l'abastament ﬁns al sanejament, sigui més resilient. Coordinat
pel Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) de la Universitat de Girona, el RITA agrupa
un equip multidiscplinari de 15 investigadors i investigadores de 4 grups de recerca de la UdG i la UAB
ﬁnançat a través de la convocatòria "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món
sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020) de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR).

•

Presentar els resultats principals del projecte “Un cicle urbà de l'aigua amb més resiliència a les
pandèmies (RITA)” al voltant de tres eixos principals: digitalització, economia circular i dimensió
socioeconòmica.

•

Debatre en el marc d'una taula rodona amb experts el cicle hidrosocial de l'aigua, que aborda de
forma integral les variables socio-politico-ambientals de l'aigua.

•

Promoure la interacció i creació d'oportunitats entre les persones assistents.

•

Crear un espai de trobada i de reﬂexió entre entitats de recerca, empreses de serveis de l'aigua,
organitzacions no governamentals i administració pública.

Auditori de l'Ediﬁci Narcís Monturiol del Parc Cientíﬁc de la Universitat de Girona.

La jornada és gratuïta però cal registrar-se prèviament a la pàgina web del grup
(http://lequia.udg.cat) o enviar un correu electrònic a l’adreça registration@lequia.udg.cat. Les
places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció.
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8:45h – 9:30h

Acreditació i lliurament de la documentació

9:30h – 9:45h

Benvinguda
Dr. Ignasi Rodriguez-Roda. Director de l'Institut de Medi Ambient (UdG)

9:45h – 10:10h

El projecte RITA: una oportunitat per fer el cicle urbà de l'aigua més resilient
Dr. Manel Poch investigador principal del projecte RITA

10:10h – 10:30h

La digitalització del cicle urbà de l'aigua
Dr. Hèctor Monclús, LEQUIA-UdG

10:30h – 11:0h

Solucions d'economia circular en el cicle urbà de l'aigua
Dr. Joaquim Comas, LEQUIA-UdG
Dr. Sebastià Puig, LEQUIA-UdG

11:00h – 11:30h

Pausa-cafè

11:30h – 12:00h

Afeccions de la pandèmia al consum d'aigua
Dra. Anna Ribas, SAMBI-UdG

12:00h – 14:00h

Taula rodona: Els reptes del cicle hidrosocial de l'aigua
Ponència introductòria, Dr. David Saurí ( Geograﬁa, UAB)
Taula rodona:
Laura Mascort (Direcció Tècnica, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter)
Meritxell Lendinez, (Cicle de l'Aigua, Àrea Metropolitana de Barcelona))
Xavier Bernat (Transició Ecològica i Justa, Aigües de Barcelona)
Montserrat Alomà (Comunicació i Relacions Institucionals, Agència Catalana de l'Aigua)
Moderadora: Dra. Alexandra Popartan LEQUIA-UdG

14:00h – 14:15h

Cloenda
Dra. Marilós Balaguer. Directora del LEQUIA

14:15h – 16:00h

Dinar Networking
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per la vostra assistència!

