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VINT-I-CINC ANYS DE LABORATORI D’ENGINYERIA QUÍMICA I AMBIENTAL
Veinticinco años de Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental
Twenty-ﬁve years of Laboratory of Chemical and Environmental Engineering

Tradicionalment, s'associa un període de 25 anys amb el pas d'una generació. Segurament, com tantes altres coses, aquesta és una
idea que haurà d'anar canviant a mesura que canvien els temps, i aspectes com l'augment de la longevitat humana. Però, en qualsevol
cas, arribar a un quart de segle és un bon moment per reﬂexionar, per prendre una mica de distància en aquest món tan accelerat en
què vivim i, sobretot, per fer una cosa que, malauradament, no solem fer prou sovint: escoltar.
Això és el que hem volgut fer al Lequia en el nostre 25è aniversari: escoltar. I en aquest moment en què es parla tant de big data i de
data driven, hem volgut escoltar persones. Persones que ens han acompanyat en el viatge d'aquests primers 25 anys.
Perquè, de dades, al Lequia ja en tenim moltes. Periòdicament publiquem les nostres memòries amb les dades de projectes,
publicacions, patents, activitats... Però, ara, per al document que teniu a les mans, volíem trobar una cosa més important... coneixement
i per què no? saviesa.
Coneixement i saviesa. I volíem obtenir-ne, per una banda, a partir de l'experiència de persones amb qui hem compartit un moment
important de la seva vida, la realització de la seva tesi doctoral. Més de 50 persones que han fet la seva tesi al Lequia ens expliquen com
ho van viure, què en van treure i per a què els hem estat útils.
Però no només volem parlar del passat. Ens interessa sobretot saviesa per encarar el futur. I qui millor per a això que persones amb les
quals hem col·laborat durant aquests anys. Amb qui hem tingut relacions professionals, però també d'amistat. Per això els hem
demanat una cosa molt fàcil i molt difícil a la vegada. Que en 150 paraules ens diguessin com veuen el futur del nostre sector i quin
consell ens donen per seguir sent útils en la seva evolució. Es tracta de 50 persones del món acadèmic, institucional i empresarial, com
a representació del nombre molt més alt amb qui hem tingut la sort de col·laborar.
A nosaltres, el resultat ens ha deixat impressionats. S'ha produït allò que s'anomena sistema emergent. Perquè les respostes
reﬂecteixen la diversitat del nostre món. Diversitat que comença per la llengua amb què cadascú ha considerat convenient expressarse, continua amb el tema en què ha volgut centrar-se –n'hi ha que han triat els aspectes tecnològics i altres, aspectes més globals– i
arriba, ﬁnalment, a les seves percepcions, on han expressat allò que han considerat més convenient. Per nosaltres, totes les
col·laboracions han estat benvingudes.
A partir d'aquí, que cadascú tregui les seves conclusions. Nosaltres ja n'hem tret una: agraïment. Agraïment a totes les persones que hi
han participat i han volgut acompanyar-nos en aquest moment. Un agraïment que fem extensiu a totes les persones que ens han
acompanyat en aquesta primera etapa del viatge.
Acabem com hem començat... Són temps de canvi. Tradicionalment, aquestes celebracions es plasmaven en un llibret com el que
teniu a les mans. Però això també haurà de canviar: ja hem vist que té limitacions de temps i d'espai. D'espai, perquè no hem pogut
encabir-hi totes les persones que ens hagués agradat incloure-hi, i el límit de temps també ho condiciona. Segurament el proper
aniversari que celebrem serà molt diferent. Les fronteres de temps i espai seran diferents.
De moment, avaluem si les xarxes socials ens poden ajudar. Benvolgut lector o lectora, si ens vols fer arribar les teves reﬂexions i
consells (això sí, limitats a 150 paraules!) intentarem publicar-los en el nostre web.
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Tradicionalmente, se ha venido asociando un período de 25 años con el paso de una generación. Seguramente, y como tantas otras
cosas, a medida que los tiempos cambian, esto también tendremos que cambiarlo…debido en este caso al incremento de la longevidad
humana. Pero, en cualquier caso, un cuarto de siglo sigue siendo un buen referente para reﬂexionar, tomar un poco de perspectiva en
este mundo tan acelerado en el que nos ha tocado vivir y, sobre todo, para hacer una cosa que, desgraciadamente, no hacemos con la
frecuencia que deberíamos: escuchar.
Esto es lo que hemos querido hacer en el Lequia en nuestro vigésimo quinto aniversario: escuchar. Y en este momento en que tanto se
habla de big data y data driven, hemos querido escuchar a personas. A personas que nos han acompañado en el viaje de estos
primeros 25 años.
Porque datos tenemos muchos, y ya los hacemos hablar en las memorias que publicamos periódicamente, donde incorporamos los
proyectos, artículos, patentes, actividades. Pero, en el documento que tenéis en las manos queríamos encontrar algo más importante
que los datos o que la información… buscábamos conocimiento y ¿por qué no? sabiduría.
Conocimiento y sabiduría. Y ello queremos obtenerlo, por un lado, a partir de la experiencia de las personas con las que hemos
compartido un momento importante de su vida, la realización de su tesis doctoral. Más de 50 personas que han hecho su tesis en el
Lequia nos explican cómo lo vivieron, qué obtuvieron de su paso por el Lequia y en qué les hemos sido útiles.
Pero no solo queremos hablar del pasado. Nos interesa sobre todo sabiduría para encarar el futuro. Y quién mejor para ello que
personas con las que hemos colaborado a lo largo de estos años. Con las que hemos tenido relaciones profesionales, pero también de
amistad. Por ello, nos hemos atrevido a pedirles una cosa que es a la vez fácil y muy difícil. Que en 150 palabras nos hagan llegar su
opinión de cómo ven el futuro de nuestro sector, el del agua, y qué consejo nos dan para seguir siendo útiles en su evolución. Se trata de
50 personas del mundo académico, institucional y empresarial, como representación de las muchas más con las que hemos tenido la
suerte de colaborar.
A nosotros, el resultado nos ha parecido impresionante. Ha tenido lugar aquello que alguien denomina un sistema emergente. Porque
las respuestas recibidas a nuestra petición reﬂejan la diversidad de nuestro mundo. Diversidad que empieza con la lengua con la que
cada persona ha considerado conveniente expresarse, continúa en el aspecto en el que ha querido centrarse –algunos en los aspectos
tecnológicos, mientras que otros preﬁeren considerar aspectos más globales– y, ﬁnalmente, en sus percepciones, en las que ha
expresado aquello que ha considerado más conveniente. Para nosotros, todas las colaboraciones han sido bienvenidas.
A partir de aquí, que cada cual saque sus propias conclusiones. Nosotros ya hemos sacado una: agradecimiento. Agradecimiento a
todas la personas que han participado y nos han querido acompañar en este momento. Agradecimiento que hacemos extensivo a
todas las personas que nos han acompañado también en esta primera etapa del viaje.
Acabamos como hemos empezado… Son tiempos de cambio. Así, si tradicionalmente, estas celebraciones se plasmaban en un texto
como el que tenéis en las manos, esto también tendrá que cambiar... y es que ya hemos constatado las limitaciones de tiempo y
espacio. Seguramente el próximo aniversario que celebremos será muy diferente. Las fronteras de espacio y tiempo serán diferentes.
De momento, evaluemos si las redes sociales nos pueden ayudar en esta transición. Si usted, lector o lectora, nos quiere hacer llegar
sus reﬂexiones y consejos (limitados todavía a 150 palabras) intentaremos publicarlos en nuestra web.
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The passing of a generation has traditionally been associated with a period of 25 years. As with many other things, as times change so
has that idea, reﬂecting an increase in human longevity. However, 25 years are a good length of time for reﬂection, for introducing
some perspective on this accelerated world we live in and, especially, for doing something that, unfortunately, we rarely do: listen.
More listening is what we intend to do in Lequia to celebrate our 25th anniversary. In these times, when everybody talks about big data
and data-driven, what we do want is to listen people, and above all the people who have walked along with us during the ﬁrst 25 years
of our journey.
Regarding data we already have many of them and, in our periodically published reports on projects, publications, patents, activities,
etc., we even make them talk. But now, in the document you have in your hands, we want something more important than data and
information. We seek knowledge and (why not?) wisdom.
How do we plan to achieve this aim? First, we want to talk about the past with those with whom we have shared one of the most
important moments of their lives: the completion of their Doctoral Thesis. More than 50 people who have made their PhD Thesis in
Lequia explain to us their experiences, what they have learned, what have they taken away from their time with us, and how we have
been helpful to them.
But that is past and we do not want to talk only about the past. We need wisdom to better face the future, and who better to turn to
than those who have collaborated with us during these years? Who better than those with whom we have had not only excellent
professional relationships, but also nice friendships? For this reason, we have dared to ask them something easy and difﬁcult at same
time: their views, in only 150 words, of the future of our sector – water – and their advice to keep us relevant in its evolution. Fifty people
from the academic, institutional and business worlds in representation of the many more with whom we have been lucky enough to
collaborate.
The result has impressed us. It has been what uses to be called an emerging system because the answers reﬂect the diversity of our
world. A diversity that begins with the kind of language chosen by each participant, and continues in the topics they have focussed on
(some on technological aspects, others on more global aspects), and is ﬁnally expressed in the perceptions they have provided,
revealing what seems to be the most appropriate. As for us, we have welcomed all collaborations.
From here, let everyone can draw their own conclusions. We have already drawn one: gratitude. Thanks to all the people who
accompany us at this moment and thanks to all those who have been with us on this ﬁrst stage of our journey.
Let us ﬁnish as we started: these are changing times. Traditionally, celebrations like this have taken the form of a booklet like this one,
but this must also change. Constraints of time and space that make it almost impossible to include all those we would like to will be
different. And, because of that, our next celebration will be different as well.
In the meantime, we will see how social networks help. If, after reading this, you would like to send your thoughts and advice, feel free
to do so (in no more than 150 words). We will do our best to publish them on our website.
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ELS DOCTORANDS, L’ÀNIMA DEL LEQUIA

Los doctorandos, el alma del LEQUIA
PhD students, the soul of LEQUIA

MARIA MARTÍN SÁNCHEZ

1998
Valorización de fangos biológicos excedentes de depuradora por transformación en
carbón activo. Estudio de obtención, caracterización y aplicación

Qualsevol dia a La Casa de Cultura era ben ple d’anècdotes, tan ple com atapeïts estaven els pocs espais dels que disposava el LEQUIA.
A l’únic despatx, una de les taules l’ocupava un espectrofotòmetre, el primer equip d’anàlisi propi que vàrem tenir i que no trobava lloc
digne al laboratori. Des d’un lloc privilegiat, va ser testimoni del primer examen d’accés al llavors títol propi de Ciències Ambientals, de
record indeleble per les respostes a la pregunta de per què el gasos no s’escapen de l’atmosfera.
De bon matí al laboratori en Juli s’escalfava el cacaolat a cop de bunsen en un vas de precipitat. En Miquel trastejava tot barrejant
reactius “a ull de Rigola”, una mesura no estàndard que 25 anys després continua sent un misteri per l’Adriana i per mi. En Quim i la Pilar,
guarnits amb arnesos, agafaven mostres de sulfhídric de la columna mida XXL que dominava l’espai. A la muﬂa es coïa la meva darrera
fornada de fangs de la que havia de sortir quelcom semblant al carbó activat. Fornada rere fornada, en sortia una pols negra que feia
goig, amb més possibilitats de ser útil com a mina de llapis que com adsorbent. El carbó que tant havia demanat als Reis va arribar un
matí de dissabte durant les vacances de Nadal, moment d’eufòria que vaig compartir amb la policia municipal i una bona colla de
bombers ben eixerits que van fer cap atrets per la fumata, espessa i pudent que va acompanyar l’entrega.

«

El carbó que tant havia demanat als Reis va arribar
un matí de dissabte durant les vacances de Nadal

«

IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET

1998
Desenvolupament d'un protocol per l'aplicació de sistemes basats en el coneixement a la
gestió d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes
No sé si algun cop us heu preguntat quin és el secret del LEQUIA per estar celebrant en plena forma els seus 25 anys. Jo sí que ho he
fet, molts cops, i sincerament crec que som el resultat d'un inesperat black swan gironí amb ressò internacional. Està clar que la
planiﬁcació i l'estratègia no són ni han sigut mai la clau.
Tampoc és que siguem un grup d'amics de l'ànima, sinó més aviat un conjunt de col·legues amb personalitats absolutament diferents,
que treballem molt, això no es pot negar, i que entre tots ens complementem i potenciem els resultats del nostre esforç individual.
Però amb això no n'hi ha prou per excel·lir, si és que realment ho fem, en recerca, en innovació, en transferència, en docència, en
formació, i ﬁns i tot en gestió. Tot plegat no és més que una casualitat, tan inesperada com ben aproﬁtada, de la que gaudeixo i espero
seguir gaudint durant molts més anys. Us hi apunteu?

«
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Crec que som el resultat d'un inesperat
black swan gironí amb ressò internacional

«

JESÚS COLPRIM GALCEARN

1998
Estudi del comportament de sistemes biològics de depuració d'aigües residuals
mitjançant models mecanístics, optimitzant la informació disponible de les dades
obtingudes en línia
Vaig entrar al LEQUIA a l'estiu del 1991, just acabada la llicenciatura en Química (especialitat Química Industrial), el que avui seria
l'enginyeria química. Fou de la mà del Dr. Miquel Rigola i després de moltes voltes, idees i experiències personals i de recerca, que vaig
defensar la tesi el 1998.
7 Anys!!!! 7 anys inoblidables amb docència als estudis d'una universitat que començava, amb pocs recursos per a la recerca
(econòmics i materials). Es pot dir que vàrem començar de zero i vàrem créixer plegats ﬁns al dia d'avui.
Del període de la Tesi destacaria moltes coses però amb quedo amb “la Sun” i la possibilitat de poder-me preguntar en cada moment “ i
si ...”. Temps de creixement com a persona i com a professor universitari (docent i recercaire).

«

Temps de creixement com a persona
i com a professor universitari

«

FRANCESC XAVIER LLAURÓ FABREGAS

1999
Estudio de la aplicación de sistemas basados en el conocimiento a la operación de una
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos por valorización energética
Després d'acabar els estudis d'enginyeria vaig començar a treballar en una enginyeria de Madrid, en el Departament de Seguretat
Nuclear i, com que des de sempre he tingut inquietud per aprendre, al cap d'un temps em vaig matricular al programa de doctorat de
Tecnologia Nuclear a la UPM, però un cop fet els cursos no em vaig veure amb cor per compaginar el treball amb una tesi doctoral.
Mes endavant, vaig anar a Barcelona. En aquella època, as anys 80, em va cridar l'atenció un programa de doctorat de la UPC en
intel·ligència artiﬁcial i m'hi vaig apuntar. També vaig fer els cursos de doctorat, i altra vegada no tenia temps per fer una tesi, però em va
quedar la voluntat d'aprofundir en aquest camp, sobretot en els sistemes experts.
Als anys 90 la UdG va programar un doctorat en Tecnologies del Medi Ambient i vaig veure que tenia una oportunitat d'acabar el que
havia començat. En Manel Poch treballava en tècniques d'intel·ligència artiﬁcial i vaig anar a explicar-li les meves idees a la Casa de
Cultura per veure si podia fer una tesi basada en el disseny d'un sistema expert per controlar un procés. No sense dubtes ﬁnalment ens
vàrem decidir per una aplicació relacionada amb l'energia i el medi ambient, un tant conﬂictiva: la incineració de residus sòlids urbans.
Així, després de molts anys ﬁnalment vaig presentar la meva tesi.

«

En Manel Poch treballava en tècniques d'intel·ligència artiﬁcial
i vaig anar a explicar-li les meves idees a la Casa de Cultura
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ADRIANA ARTOLA CASCUBERTA

1999
Reutilització dels excedents de fang biològic per a l'eliminació de metalls pesants
mitjançant biosorció. Estudis previs en discontinu i aplicació en planta pilot

Ja fa molts anys que vaig passar pel LEQUIA, si en va fer 25 de l'inici... doncs abans que ho fos i tot! Res a veure amb el que teniu ara! La
comunitat LEQUIA era molt reduïda, els recursos també, però la gent, l'ambient, eren fantàstics.
Els records de la meva tesi passen per la Casa de Cultura, pel laboratori-despatx, pel despatx a dues alçades, per en Miquel i la Marilós
de directors i companys, per la Maria, en Jesús, la Pilar i els inicis d'en Quim, pel trasllat a la nova facultat, per molts viatges a buscar
fangs, per molta ajuda i interès de tots plegats, moltes coses bones per explicar.
Felicitats a tothom que hi ha passat per mantenir-ho viu, per fer-ho créixer i ser referència. Per molts anys i endavant!

«

Els records de la meva tesi passen per la Casa de Cultura,
pel laboratori-despatx, pel despatx a dues alçades...

«

JOAQUIM COMAS MATAS

2000
Development, implementation and evaluation of an activated sludge supervisory system
for the Granollers WWT
Fer bona recerca però a més fer-la amb bones persones ha estat sempre una característica del LEQUIA. En el seus inicis, ﬁns hi tot els
membres d'aquesta gran família ens tocava fer de tot, des d'escalada lliure per mostrejar sulfhídric d'un bioﬁltre, a inventar-nos noves
pràctiques pels estudis d'ambientals o, ﬁns hi tot, pintar de dalt a baix el primer laboratori de recerca que va tenir el grup...
D'aquella època en tinc molts i bons records... els primers projectes amb empresa amb pilots casolans, “el” compte únic de correu-e per
tot el grup, les campanyes de mostreig nocturnes a depuradores, les taronges de la Garona... i també un munt d'activitats socials, tant o
més importants que les cientíﬁques, com l'equip de futbol, el Canigó, els TFFA's o les butis al Doble Set.
Tot fent memòria me n'adono que porto més de la meitat de la meva vida implicat, però sobretot aprenent, al LEQUIA, intentant
gestionar un xic millor el que possiblement és el bé més preuat que tenim, l'aigua; desitjo seguir acumulant records Lequians per molts
anys més!

«
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d'un bioﬁltre a inventar-nos noves pràctiques pels estudis d'ambientals
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ESTEFANIA AMER MAISTRIAU

2000
Estudi de la nitriﬁcació en un sistema de biomassa ﬁxada integrant dades físicoquímiques i dades obtingudes mitjançant tècniques de biologia molecular

Hi ha molts records dels quatre anys que vaig passar al LEQUIA, entre el 1997 i el 2000. Es difícil triar entre tots els bons moments que
vam passar amb els col·legues i amics, les sortides, excursions, cafès, sopars… Potser el que voldria destacar més és l'ambient de feina,
que era molt agradable i acollidor.
Cada cop que una nova persona arribava al LEQUIA, se'l convidava a les activitats i se'l feia sentir un membre més de l'equip. També
guardo bons records del treball al laboratori, i especialment de les converses de tot tipus, des del sentit de la vida ﬁns als detalls
insigniﬁcants de la vida quotidiana, que teníem mentre preparàvem mostres o esperàvem els resultats d'anàlisis.
Finalment, és també al LEQUIA on vaig fer amistats importants que, vint anys després, són un component essencial de la meva vida, i
per les quals estic molt agraïda.

«

Al LEQUIA vaig fer amistats importants que, vint anys
després, són un component essencial de la meva vida

«

ORIOL GUTIÉRREZ GARCIA-MORENO

2003
Identiﬁcació de paràmetres cinètics i estequiomètrics del procés de depuració de fangs
actius mitjançant tècniques respiromètriques

El LEQUIA ha deﬁnit gran part de la meva vida, no només a nivell professional sinó també a nivell personal. Impossible de seleccionar
només un record o anècdota de les moltes que han succeït durant els més de 20 anys en els quals hi he estat vinculat, a vegades més a
prop a vegades més lluny.
Em quedo sense cap mena de dubte amb les amistats i la manera de fer del departament, sempre intentant combinar el bon rotllo
personal amb l'ambició de fer una ciència&docència de qualitat. Moltes felicitats i que en siguin molts més!!!

«

Em quedo sense cap mena de dubte amb les amistats i la
manera de fer del departament, sempre intentant combinar el bon
rotllo personal amb l'ambició de fer una ciència&docència de qualitat
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ELVIRA SERRA BIGAS

2004
Adsorbents a partir de fangs biològics excedents de depuradora mitjançant l'aplicació de
microones: estudi d'obtenció, caracterització i aplicació en fase líquida

El més important que m'he emportat després del meu pas pel LEQUIA és el grapat de persones que hi vaig conèixer i amb les que vaig
treballar, amb algunes de les quals encara compartim els nostres tradicionals Dr. Meetings arreu d'Europa i algun dinar o sopar quan
estem per terres catalanes.
Hi ha un munt d'anècdotes i bons rècords que em venen al cap en aquest moment, potser un que segurament tothom que va
compartir el temps de doctorat amb mi se'n recordarà i és el fet d'haver de compartir ordinadors entre dues persones, potser semblarà
estrany però ens organitzàvem prou bé.

«

Ens organitzàvem prou bé compartint
ordinadors entre dues persones

«

NÚRIA VIDAL ROBERTO

2004
Metodologia de disseny conceptual d'estacions depuradores d'aigües residuals que combina el
procés de decisió jeràrquic amb l'anàlisi de decisions multicriteri
Senzillament, podria dir dels millors anys de la meva vida, van ser quatre anys intensos, de projectes, de beques, de congressos,
d'estades a l'estranger, de tesina, de tesis, d'amics, companys, directors, referents… crec que vaig aprendre molt, tant acadèmicament
com personalment. En guardo un molt bon record i estic molt contenta d'haver-hi estat. Crec que m'ha donat un altra visió de les coses
i una experiència que no hagués adquirit d'altra manera.
Una anècdota? Un record?... n'hi ha tants… la veritat no sé quin triar, em quedo amb general amb el bon ambient i en concret recordo
molt aquells dinars de divendres, la convocatòria dels quals la fèiem a través de mail i sempre acompanyada d'una mena de monòleg a
l'estil Buenafuente comentant les anècdotes de la setmana. Cada divendres li tocava a algú diferent fer-lo i tots l'esperàvem amb molta
intriga, en general feien molt de riure.

«
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Estar al LEQUIA m'ha donat una altra visió de les coses

«

ANNA ROS SANS

2006
Eliminación de compuestos causantes de olores mediante adsorbentes/catalizadores
obtenidos a partir de lodos de depuradora

Quan recordo el temps que he estat al LEQUIA em venen a la ment molts records i anècdotes que em fan dibuixar un somriure al llavis.
Si em fessin deﬁnir el meu pas pel LEQUIA en una sola paraula parlaria d'oportunitat. El LEQUIA em va donar l'oportunitat d'endinsarme en l'apassionant món de la recerca, primer de la mà d'en Lluís, després de l'Elvira i més tard emprenent el vol jo sola sota l'atenta
mirada de la Maria.
El LEQUIA em va donar l'oportunitat de viatjar, d'anar a congressos i conferències, de fer estades, de mostrar a la comunitat cientíﬁca
allò que estàvem fent, però, per sobre de tot això, em va donar l'oportunitat de conèixer gent fantàstica, meravellosa amb qui vaig
poder compartir converses, hores de laboratori, dinars de carmanyola, penes, alegries i molt més...
Cada vegada que trepitjo la UdG o sento parlar del LEQUIA no puc evitar de sentir papallones a l'estómac que em recorden tot el que hi
he viscut.

«

Si em fessin deﬁnir el meu pas pel LEQUIA
en una sola paraula parlaria d'oportunitat

«

MONTSE MARTÍNEZ PUENTES

2006
A dynamic knowledge-based decision support system to handle solids separation
problems in activated sludge systems: development and validation
Només tinc que bons records del meu pas pel LEQUIA. Al LEQUIA em vaig formar en la recerca i això m'ha obert portes en el món
laboral. Tot i no tenir gaires esperances en que al nostre país el títol de doctora fos prou valorat –de fet, no sé si en el meu cas ha estat
així, a mi m'ha servit per desenvolupar el sentit investigador i crític aplicable en el meu dia a dia de la recerca aplicada als serveis de
l'aigua.
Al LEQUIA he fet grans amics, començant pels meus directors de tesi l'Ignasi Rodríguez-Roda i el Quim Comas, que em van iniciar en
l'apassionant món dels sistemes experts que, també qui m'ho hauria dit, he aplicat en el meu àmbit laboral i continuant amb els
companys de “guarderia” que tot i no veure'ns gaire sovint si que anem coincidint en aquest petit món de l'aigua.

«

Al LEQUIA em vaig formar en la recerca i
això m'ha obert portes en el món laboral
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FRANCESC DEVESA PEIRÓ

2006
Desenvolupament d'un sistema de suport a la decisió ambiental per a la gestió de les
infraestructures hidràuliques, amb l'objectiu de garantir la qualitat de l'aigua a la Conca del Besòs

Quan recordo el meu pas pel LEQUIA m'apareix ràpidament un somriure inevitable. Va ser molt fàcil integrar-me amb l'espai, la gent i
el mètode. M'ho van posar molt fàcil. Al cap d'uns dies ja estàvem organitzant sopars, dinars, partits d'esquaix, de bàsquet, de futbol. No
es pot demanar més d'un lloc de treball.
Això és diu INTEGRACIÓ TOTAL i no va ser mèrit meu, va ser l'ambient del LEQUIA el que propiciava aquest “bon rotllo” generalitzat que
et feia treballar a gust i gaudir també del temps lliure també com en una família. M'és igual si sembla un tòpic però, sincerament, crec
que és molt complicat arribar a aquestes quotes de benestar . A l'aniversari dels 10 anys del LEQUIA vaig participar amb la producció i
edició d'un vídeo commemoratiu i va ser una experiència inoblidable. En ﬁ, que podríeu patentar aquest bon ambient com a marca
pròpia. Us desitjo molta sort.

«

L'aniversari dels 10 anys del LEQUIA
va ser una experiència inoblidable

«

MIREIA FITER I CIRERA

2006
Control basat en lògica difusa per sistemes de fangs activats. Disseny, implementació i validació
en EDAR reals
Tinc molts bons records dels anys compartits amb els companys i amics del LEQUIA. A la meva època encara érem una petita família
que ja s'anava fent gran. Cinc cèntims d'algunes de les moltes anècdotes viscudes: el primer estiu que vaig estar de becària, fèiem
mostrejos de camp i algun cop havíem de matinar…
Un d'aquells dies, una de les veteranes que ens acompanyava es va presentar més adormida que desperta...quan ja anàvem amb la
furgo C15 cap a l'EDAR de la Bisbal es va adonar que anava amb les botes sense mitjons! Vam riure una bona estona.
També a la Bisbal, un vespre em vaig quedar amb l'estimada C15 sense bateria mentre esperava que arribés l'operari de planta que no
es va presentar. De nit ja, en Jesús Colprim va haver de venir a rescatar-me....Recordar el meu pas pel LEQUIA em dibuixa un gran
somriure!

«
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Un vespre em vaig quedar amb l'estimada C15 sense bateria mentre
esperava que arribés l'operari de planta que no es va presentar

«

XAVIER FLORES ALSINA

2008
Conceptual design of wastewater treatment plants using multiple objectives

El meu pas pel LEQUIA va ser una etapa molt important dins el procés de convertir-me en investigador.
Vaig publicar els meus primers articles (Wat. Res., Ind. Eng. Chem. Res., Wat. Sci. Technol), fer les primers estades a l´extranger
(Universitat d´Oxford, Universitat Tècnica de Dinamarca, Universitat de Lund) i ﬁns i tot aconseguir ﬁnancament (Projecte ENDERUS).
Sempre estaré agraït al LEQUIA i a la seva direcció per deixar-me buscar i deﬁnir els meus interessos de recerca que al ﬁnal van formar
part de la meva tesis doctoral. Una de les millors etapes de la meva vida.

«

Una de les millors etapes de la meva vida

«

SEBASTIÀ PUIG BROCH

2008
Operation and control of SBR processes for enhanced biological nutrient removal from
wastewater
Sempre recordaré el meu primer dia al LEQUIA i obrir la porta de la guarderia (com s'anomenava el despatx de tots els estudiants de
doctorat). En aquest moment hi estaven realitzant una activitat lúdic-festiva ( ).
A partir d'aquell moment els companys em van fer molt fàcil la meva adaptació, era el petit del grup i els veia a tots com éssers
suprems.
Sempre podré dir allò de “jo hi vaig ser, jo ho vaig viure”.

«

Jo era el petit del grup i els veia a tots com éssers suprems
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2005

2006

2008

2012

2013

2019

MONTSE AULINAS MASÓ

2009
Management of industrial wastewater discharges in river basins through agents'argumentation

Vaig començar al LEQUIA amb una beca de col·laboració i vaig acabar fent el doctorat!
Quantes coses viscudes durant aquells anys: bon ambient i bons companys, professionalitat, canvis i mudances, jocs de rol i sistemes
de suport a la decisió (amb “agents” – intel·ligents és clar!), primera conferència a Washington (Watermatex, em penso que aquest nom
encara em fa por...), seminaris i celebracions, i tantes i tantes altres coses.
Un plaer haver format part d'aquests 25 anys i d'aquesta família tant gran!

«

Vaig començar al LEQUIA amb una beca de
col·laboració i vaig acabar fent el doctorat!

«

RAMON GANIGUÉ PAGÈS

2010
Partial nitritation of landﬁll leachate in a SBR prior to an anammox reactor: operation and
modelling

És difícil descriure en 150 paraules un record que reﬂecteixi 5 bons anys de la teva vida.
Jo hi he donat moltes voltes i no en sabria triar un. Des del meu primer sopar amb sortida del “Món Apart” per la porta VIP a la
celebració de la meva tesis i el comiat en direcció Austràlia; de les reunions de passadís i els experiments a hores intempestives a les
conferències a Baltimore, Barcelona o Roma, tot són bons moments que em fan somriure quan hi penso.
Em costa trobar un mal record (potser és memòria selectiva) i tots aquells anys semblen més aviat una bona estona amb companys i
amics, que un període de treball exigent i jornades interminables.
Vist en perspectiva, si hagués de destacar alguna cosa del meu pas pel LEQUIA seria la qualitat humana com a factor diferencial.

«
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Em costa trobar un mal record i tots aquells anys
semblen més aviat una bona estona amb companys i amics,
que un període de treball exigent i jornades interminables

«

ALBA ANFRUNS BAGARIA

2011
Procesos secuenciales de adsorción/oxidación con H2O2 para la eliminación de
compuestos orgánicos volátiles

L'anècdota que seria més fàcil explicar és que gràcies al LEQUIA vaig conèixer a en Jordi, que avui és el pare de les meves dues ﬁlles i
amb qui comparteixo la meva vida, però n'he escollit una altra.
Recordo molt les hores passades al laboratori, compartides bàsicament amb la Carla i l'Esther, i els primers anys de doctorat també
amb l'Anna.
Hores que ens servien per muntar i desmuntar plantes pilot, treure resultats, fer nous experiments i barallar-nos amb els
cromatògrafs, però sobretot hores que ens van servir per conèixer-nos cada cop més, per fer-nos costat, per compartir conﬁdències,
ploreres i riures, per fer neteges i trasllats de laboratori a ritme de Flaixbac.
En resum, moltes hores compartides que s'han convertit en una amistat que encara dura. Penso en els meus més de 10 anys al LEQUIA
i no puc evitar que se'm dibuixi un somriure.

«

Recordo molt les hores passades al laboratori

«

MARTA COMA BECH

2011
Biological nutrient removal in SBR technology: from ﬂoccular to granular sludge

És molt difícil escollir una instant dels meus set anys al LEQUIA (si, el meu doctorat es va allargar, però no tant!). Crec que jo vaig ser part
de la gent que va veure créixer el grup i en va viure les transicions.
Des de la “guarderia” compartint taula ﬁns a l'altell del Parc passant pel “zulo”. El LEQUIA per mi no va ser només un lloc d'estudi o feina,
sinó una gran família.
Com a anècdota el meu Piolín tancat en una gàbia. La raó, l'havia d'utilitzar de ´pajarito´al costat del reactor perquè detectés el sulfhídric
ja que el meu nas no ho feia! El globus va durar més de 5 anys inﬂat.
Dels records que m'arranquen un somriure, les cases de colònies i les celebracions, no tan sols pel sarau que muntàvem com pels jocs
que preparàvem i gaudíem abans i després. I qui no recorda les Spice Lequia?

«

Crec que jo vaig ser part de la gent que va veure
créixer el grup i en va viure les transicions
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GIULIANA FERRERO

2011
Development of an air-scour control system for membrane bioreactors

El recuerdo más bonito de mi capíitulo en el LEQUIA es tener una familia que te cuida y te da soporte para alcanzar tu objetivo.
Mis mentores, Ignasi y Quim, fueron fantásticos desde el punto de vista personal y su manera de apoyarme ha plasmado la manera en
la cual ahora mentoreo a mis estudiantes.

«

La manera de apoyarme de Ignasi y Quim ha plasmado
la manera en la cual ahora mentoreo a mis estudiantes

«

HÈCTOR MONCLÚS SALES

2011
Development of a decision support system for the integrated control of membrane
bioreactors
Com que em vaig incorporar al LEQUIA ara farà 13 anys i he tingut la sort de treballar amb tots els sèniors del LEQUIA i conèixer molta
gent (destacant amb la que ho comparteixo tot) tinc anècdotes per donar i per vendre.
La que encara tinc més present està relacionada amb la primera participació en un congrés internacional. Es va celebrar a Roma (SBR4,
2008) on presentàvem un pòster amb tot l'equip BNR. Vaig tenir la sort de rebre el premi al millor pòster però s'atorgava durant un
coffee-break amb la mala sort que jo em trobava al lavabo en el moment de la notiﬁcació. Em van venir a buscar al lavabo i vaig
“afanyar-me” tant com vaig poder per rebre el premi (preparar en menys d'una hora una presentació oral a la sessió de clausura).
Quan vaig incorporar-me a la línia de membranes vam coincidir un grup humà de persones d'una vàlua increïble, on les anècdotes (de
tot tipus) es van anar repetint sense parar. Vam aprendre a fer d'electricistes, fusters, paletes, mecànics, inclús de domadors d'animals i
insectes (rates, serps, taràntules,...) per ﬁnalment dedicar una part a la ciència. I com deia la meva àvia, deixo dins del tinter virtuts i dons
que jo admiro... d'aquests adorables anys.

«
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Vaig tenir la sort de rebre el premi al millor pòster i la mala
sort de trobar-me absent en el moment de la notiﬁcació

«

PAU PRAT BUSQUETS

2012
Integrated management of urban wastewater systems: a model-based approach

Del LEQUIA em quedo amb l'equip humà. No crec que la meitat de nosaltres haguéssim acabat la tesi sense aquest suport. Teníem la
gran capacitat de convertir qualsevol contratemps en una divertida anècdota.
La veritat és que hi havia molt de companyerisme, passàvem moltes estones junts, dins i fora del grup. Sempre hi havia companys
disposats ajudar-te. Molts dels companys s'han convertit en bons amics, i alguns ﬁns hi tot seguim coincidint en els diferents països on
estem treballant.
El millor de tot, les celebracions de tesis; érem molt creatius amb les activitats que organitzàvem per aquestes celebracions. Segueixo
molt contant d'haver tingut l'oportunitat de formar part del LEQUIA.

«

El millor de tot, les celebracions
de tesis; érem molt creatius

«

MAËL RUSCALLEDA BEYLIER

2012
Treatment of mature urban landﬁll leachates by anammox process

Hi ha un munt d'anècdotes relacionades amb la faceta “B” de tot investigador a celebracions de tesis i tesines, llúdrigues, roses i
Trastevere, dutxes involuntàries o inundacions al laboratori… Però millor deixar-les portes endins!
Si intento trobar una paraula que sintetitzi l'etapa al Lequia, de seguida em ve al cap creixement. Ha estat un concepte sempre present
en la dinàmica del grup. Molts dels investigadors vivíem autèntica obsessió pel creixement de microorganismes: promoure el
creixement dels que treballen a favor dels nostres objectius, impedir-ne el dels seus competidors, estudiar-ne el de grups inesperats,
bioﬁlms, grànuls....
També creixement en escala: moltes idees s'inicien en reactors de la mida d'un vas, salten a pilot (1L, 10L, >100L) i poden acabar a planta
real. O en espai: inicialment, en 15m2 s'operaven colze a colze plantes pilot PN-anammox i SBR, es produïa carbó actiu, s'adsorbia
limoné i de tot se n'analitzaven les mostres. I tots hi vam créixer!

«

Moltes idees s'inicien en reactors de la mida d'un vas,
salten a pilot i poden acabar a planta real
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CARLA CANALS BATLLE

2012
Adsorbentes preparados a partir de residuos y su aplicación en la eliminación de
compuestos causantes de olores (NH3 y H2S)
Nottingham, Regne Unit, aquesta primavera fa 10 anys que hi vaig fer la meva estada predoctoral. Vaig treballar en un grup on s'utilitza
la tecnologia de microones. Concretament, els seus eren gegants i amb molta potència.
La nostra matèria primera eren els fangs de depuradora, i el nostre objectiu “cremar-los” en absència d'oxigen, és a dir pirolitzar-los,
per obtenir energia, i el residu de la piròlisi aproﬁtar-lo per fer adsorbents per eliminar males olors.
Al Regne Unit les campanes extractores dels laboratoris no tenen carbó actiu per ﬁltrar les males olors, de manera que la primera
vegada que vaig pirolitzar fangs de l'EDAR de Banyoles se'n va assabentar tot el Campus, i això que no era petit.
El meu supervisor d'allà em va cridar i em va demanar que no fes més experiments sense demanar a la Marion, que era la nostra Rustu
d'allà, 1kg de carbó actiu.

«

La primera vegada que vaig pirolitzar fangs de l'EDAR
de Banyoles se'n va assabentar tot el Campus

«

NEUS COLLADO ALSINA

2013
Multi-scale investigation of occurrence, fate, removal and biodegradation of
pharmaceutical contamination in wastewater treatment and river systems
Per mi no hi ha una anècdota concreta, sinó una suma d'elles! Deﬁniria el LEQUIA com una gran família en constant evolució…un gran i
potent equip de persones dedicades a la investigació, on cadascú suma, cadascú aporta i on conﬂueixen diferents maneres de fer i
punts de vista, tan d'aquí com d'allà, i aquesta és la màgia del LEQUIA!
Recordo molts matins, tardes, vespres al voltant de reactors, tubs, ﬁltres, aigua (moltes vegades residuals!), i ordinadors!
Redactant informes, articles, preparant presentacions, escapades a congressos, seminaris i tot el que això comporta, enfortint vincles
que ens ajuden a anar-nos construint com a persones, ja sigui per seguir fent camí com a investigadors, professors, o com una
servidora, fundant una ONG a l'altra punta de món (EverGreen Institute)! Al ﬁnal, el LEQUIA m'ha donat ales i això és el que m'enduc,
esperant haver contribuït amb el meu granet de sorra a seguir oferint eco-innovative water solutions al món!!

«
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Al ﬁnal, el LEQUIA m'ha donat
ales i això és el que m'enduc

«

MANEL GARRIDO BASERBA

2013
Development of an environmental decision support system for the selection and
integrated assessment of process ﬂow diagrams in wastewater treatment

És un pèl difícil resumir amb tant poques paraules un record especíﬁc o anècdota… hi vaig començar quan devia tenir uns 20 anys… i
ara que en tinc 35 encara m'hi sento com a casa i part de la família. Mai he deixat de estar-hi lligat i el meu pas pel LEQUIA ha deﬁnit la
meva vida i qui sóc. En Jaume Alemany em va convèncer que era una bona oportunitat, i mai he dubtat ni un moment que ho fos. Vaig
tenir la oportunitat de treballar amb una monstre, professionalment parlant, com la Marilós, qui va ser la meva primera “jefa'' i vaig
quedar-ne captivat de la seva energia i expertesa. Tot després m´hi faig ﬁcar de caps durant el màster del aigua, on en Quim em va obrir
les portes a una de les meves primeres experiències internacionals i on tot seguit vaig acabar embarcat a la aventura que acabaria
conﬁgurant la meva vida professional ﬁns al moment.
En Manel Poch em va donar la conﬁança per créixer tant professionalment i personalment sota el paraigua d'un projecte al que li dec
tot i que ha permès que la meva relació amb aquest gran centre de recerca reconegut i conegut arreu sigui encara més viva que mai.
Poques vegades un grup tan professional i d'alt nivell està format per tanta bona gent. Mil gràcies per deixar-me formar part de la
vostra historia i espero que en feu 25 anys més!!

«

El meu pas pel LEQUIA ha deﬁnit la meva vida i qui sóc

«

MONTSE DALMAU FIGUERAS

2014
Integrated operation of membrane bioreactors: simulation and experimental studies

Durant la meva etapa al LEQUIA he viscut mil i una experiències i anècdotes. En el meu cas la tesi tenia una part força teòrica i una part
experimental. De la part teòrica crec que encara somio amb el simpàtic programa WEST® que, quan una simulació no funcionava
després d'esperar durant unes hores els resultats, apareixia l'error “Cathastrophic failure”: acte seguit, el programa es tancava sense
haver desat cap canvi. D'altra banda, treballar a una planta pilot podia aportar-te cada dia una anècdota diferent.
Des d'intentar arreglar entre tres i sense èxit un aire condicionat i aguantant-lo amb els caps perquè no caigués; atrapar una família de
rosegadors que havien trobat un bon cau i escalf dins del quadre de comandaments; veure una peça imprescindible per la planta pilot
enfonsar-se irremeiablement en la profunditat del reactor.... o i tot ﬁns a embrutar-te amb l'apetitosa aigua de l'inﬂuent canviant la
goma d'una bomba o per agafar/ﬁltrar una mostra amb presses i despitada.
I sobretot, cal destacar la complicitat que t'aporta treballar colze a colze moltes hores amb els companys, com ara en campanyes de
mostreig: mostres cada dues hores de diferents punts, tot l'equip mobilitzat (ﬁns i tot els més teòrics) dinars en 15 minuts per continuar
analitzant, mostres perdudes, mostres duplicades, mostres i mostres... i fotos a les 12 de la nit al laboratori. Ah! I les anècdotes a
congressos! Però el que passa als congressos, millor que es quedi als congressos...

«

Treballar en una planta pilot podia
aportar-te cada dia una anècdota diferent
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SARA GABARRÓN FERNÁNDEZ

2014
Diagnosis, assessment and optimisation of the design and operation of municipal MBRs

Recordo els nervis previs a la meva primera presentació oral en un congrés al 2010... la incertesa de pensar “Em faran moltes
preguntes? Les sabré respondre?” Aquell va ser l'inici d'un gran camí d'aprenentatges participant a moltes reunions, petites sessions i
conferències, que van ser possible gràcies a les immesurables hores al laboratori, plantes pilot i despatx generant dades i resultats per a
la TESI, i sobretot, compartint hores d'aprenentatge amb els companys del LEQUIA. Al Grup sempre hi havia algú disposat a donar-te un
cop de mà, escoltar-te, ensenyar-te algun “truc màgic del powerpoint o del mostrejador automàtic” o acompanyar-te a fer un mostreig
o un cafè, depenent del que més necessitessis. De fet, estic convençuda que podria escriure una altra tesi de records del temps durant
el qual vaig tenir la sort de formar part de la “família LEQUIA”.
Val a dir que els nervis previs a una presentació oral mai desapareixen però a mesura que creix el camí que t'ha portat ﬁns a aquesta,
s'aprèn a gaudir encara més d'aquestes experiències.

«

Recordo els nervis previs a la meva primera
presentació oral en un congrés al 2010

«

JORDI GABARRÓ BARTUAL

2014
Effects of operational conditions on the performance of a partial nitritation SBR treating
high nitrogen loads
Per a mi, el LEQUIA va signiﬁcar una oportunitat. Una oportunitat que al mateix temps va ser un repte per poder demostrar-me a mi
mateix que amb esforç pots arribar a ser doctor quan en un principi ni se m'havia plantejat la idea.
El LEQUIA va signiﬁcar la oportunitat de donar sentit a la meva vida professional i, a més, personal ja que allà vaig conèixer la que a dia
d'avui és la mare de les meves ﬁlles.
El millor record del LEQUIA és que és una gran família, un grup humà on hi ha una base sòlida de professors amb una alta vocació per a
la ciència i la docència i es donen les eines per a qui les vulgui aproﬁtar desenvolupar-se amb la formació. En el fons, quan penso en el
LEQUIA només puc tenir paraules d'agraïment.

«
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Va ser un repte per poder demostrar-me a mi
mateix que amb esforç pots arribar a ser doctor

«

ESTHER VEGA MARTÍNEZ

2014
Minimisation and abatement of volatile sulphur compounds in sewage sludge processing

Porto dies intentant pensant amb quina anècdota em quedo de tot el que ens va passar entre classes de master, hores al laboratori i
sortidetes al LOLA per a alliberar les ments, i de veritat que és massa difícil.
Des de sentir sorolls paranormals en un cromatograf ﬁns a tenir pollastres putrefactes en una nevera, així que podeu imaginar quin
repertori…
Al ﬁnal em quedo amb el LEQUIA humà, perquè tot rodejat de gent collonuda és impossible que surti malament. I només poden sortir a
part de bona recerca, bons AMICS: Alba(s), Carla, Hèctor; hem plorat rigut, ballat , parlat…. durant hores i sé que el LEQUIA ha estat per
tots nosaltres el millor nexe que es podia tenir.
I només dir... MARIA contigo empezó todo (

«

), GRACIES!

Al ﬁnal em quedo amb el LEQUIA humà, perquè tot rodejat
de gent collonuda és impossible que surti malament

«

ALEXANDRE SÁNCHEZ MEISIÓ

2015
From inocula to biological reactors: molecular characterization of N-cycle bacterial
assemblages in a PANAMMOX process
L'any 2007 es va celebrar a Barcelona el congrés de ﬁnalització del CLONIC, el projecte pel qual vaig estar contractat. Alguns anys abans
vaig poder assistir a l'ISME de Viena, per presentar resultats microbiològics dels bacteris anammox i per casualitat vaig poder conèixer
en Boran Kartal, un estudiant de doctorat especialitzat també en anammox, de Nijmegen (Holanda).
Quan es va acostar el CLONIC vaig convèncer a en Jesús Colprim que s'havia de convidar a en Boran, ja que anava camí a ser una
eminència en aquest camp. Vam estar de sort i va poder assistir, tant a les xerrades prèvies de state-of-the-art com al congrés
pròpiament.
En una de les disteses sessions de coffee break, en Boran em va convidar a fer l'estada a Nijmegen, per tal de desenvolupar eines
moleculars per detecció de bacteris anammox. Al ﬁnal, totes les coincidències es van materialitzar.

«

A l'ISME de Viena vaig conèixer per casualitat en Boran Kartal,
aleshores estudiant de doctorat especialitzat també en anammox
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NARCÍS POUS RODRÍGUEZ

2015
Bioremediation of nitrate-polluted groundwater using bioelectrochemical systems

Se'm fa difícil explicar una sola anècdota, ja que són molts dies i moments compartits amb la família Lequia. Les hores passades fa que
te'n recordis de la il·lusió del reactor acabat de muntar i la posterior frustració quan veus que torna a perdre aigua, de rebre picades
d'abella anant a buscar purins (agafar tres plantes i saliva no ho cura...), de caçar ocells que entren al laboratori o d'enganxar a un
company tot gravant una performance en vídeo.
Una altra part fonamental són els directors de tesi, que tant et poden apretar en una reunió, donar-te un massatge a l'esquena o fer-te
fotos amb el mono d'agafar purins i, després, fer-te xantatge.
Finalment, un dels moments de més gaudi són els congressos, amb Alcalá, Roma i Jerez al capdavant. De dia, companys que esquitxen
amb salsa de tomàquet la camisa blanca del director de tesi i de nit, algun que altre record borrós.

«

Recordo la il·lusió del reactor acabat de muntar i la
posterior frustració quan veus que torna a perdre aigua

«

PAU BATLLE VILANOVA

2016
Bioelectrochemical transformation of carbon dioxide to target compounds through
microbial electrosynthesis
El LEQUIA va representar per mi l'oportunitat de desenvolupar la meva tesi doctoral. Gràcies al meu pas pel grup vaig poder portar a
terme diverses activitats relacionades amb la recerca, tant a nivell local, com nacional i internacional.
Durant la meva estada i les diverses activitats que vaig desenvolupar al grup, vaig conèixer gent amb grans aptituds i valors amb alguns
dels quals vaig tenir el plaer de poder treballar.
El treball en equip és la clau de la recerca, i de qualsevol feina, i al LEQUIA crec que som un bon exemple de cohesió: les converses de
proximitat amb els companys, els dinars a la gespa del parc a l'estiu, el cafè de ben dinat, les bicicletades, els partits de futbol, o la
cerveseta de divendres a la tarda, son alguns exemples de bons hàbits que sé que encara es mantenen i als que espero poder assistir
de tant en tant.

«
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El treball en equip és la clau de la recerca, i de qualsevol
feina, i al LEQUIA crec que som un bon exemple de cohesió

«

SADURNÍ MORERA CARBONELL

2016
Comprehensive inventories for Life Cycle Assessment in urban wastewater systems

Com que a diferència de molta gent jo no vaig treballar amb planta pilot, la meva anècdota és sobre un fet succeït al despatx. Al
moment de començar la tesi al LEQUIA jo tenia una jaqueta verda molt vella que no canviava tot i les veus de familiars i amics dient-me
que ja tocava.
Un dia degut a que al despatx hi feia molt fred teníem un parell de radiadors halògens i no me'n vaig adonar i tirant la cadira enrere la
jaqueta es va quedar tocant el radiador i es va cremar part d'una màniga i una butxaca.
Jo la vaig continuar duent, però llavors la gent encara insistia més en que l'hauria de llençar, no ho vaig fer, però a l'estiu següent
aproﬁtant que estava d'estada a Berlín la meva família ho va fer, per tant, es pot dir que gràcies al LEQUIA la meva família es va desfer
d'aquella jaqueta verda...

«

Gràcies al LEQUIA la meva família
es va desfer d'una jaqueta verda vella

«

SARA RAMIÓ PUJOL

2016
Desenvolupament d'un protocol per l'aplicació de sistemes basats en el coneixement a la
gestió d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes
Recordo amb molt d'efecte la meva estada al LEQUIA. La meva tesi estava dirigida per 3 directors de diferents grups de recerca i el meu
lloc de treball habitual no eren les instal·lacions del LEQUIA.
Tot i així, això no m'impedia anar als diferents dinars i sopars que s'organitzaven. Vaig tenir sort ja que amb el grup que em vaig trobar
em vaig sentir molt a gust des d'un principi. De fet, l'any que em va tocar a mi llegir la tesis, vam fer un sopar on celebràvem que en Pau,
en Serni, l'Alba i jo ja érem doctors.
Vam acabar, podríem dir casi començar, disfressats per Girona durant tota la nit, en Pau i en Serni d'arbre de Nadal, imatge difícil
d'oblidar! Vull afegir que també tinc bons records i anècdotes amb en Jesús, a qui sempre li estaré agraïda per tot el que va fer per mi.

«

La meva tesi estava dirigida per tres
directors de diferents grups de recerca
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ALBA CABRERA CODONY

2016
Siloxane removal in the energy recovery of biogas: sequential adsorption/oxidation
processes

Quan vaig començar al LEQUIA vaig tenir la sort de trobar-hi a Les Carboneres. Amb l'Alba, la Carla i l'Esther hi vaig compartir els meus
primers anys de tesi.
Tot just m'unia al grup quan la Maria va organitzar la reunió del GEC a Girona i vaig veure a venir que serien uns anys ben intensos,
deﬁnitivament ho van ser: Al laboratori PB19 hi passava de tot... però no tot es pot explicar!
El que puc dir és que va ser un luxe ser una carbonera i seguir-ho sent.

«

Quan vaig començar al LEQUIA vaig tenir
la sort de trobar-hi a Les Carboneres

«

ANTONIA HADJIMICHAEL

2016
Decision-support for adaptive and sustainable urban wastewater system management in
the face of uncertainty

A memory that stayed with me from LEQUIA was being welcomed in the ofﬁce by Serni, Montse and Sara.
They were all very helpful and nice to me, but Montse especially was always there for everything I needed - silly shenanigans (she took
me to the river to ﬁnd “cañas” for my tomato plants), and more serious things (translation, research, applications).
I'm grateful to have met good people at LEQUIA.

«
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A memory that stayed with me from LEQUIA was being
welcomed in the ofﬁce by Serni, Montse and Sara

«

ALBERT VILÀ ROVIRA

2017
Integrating computational ﬂuid dynamics and biological model to assess wastewater
reactor design

La meva experiència fent el doctorat al LEQUIA ha estat molt i molt positiva. No tant sols per els coneixements adquirits sinó per les
coses que no s'escriuen en la tesi però que t'omplen tant o més: valors humans, bones amistats i molt bon ambient de treball.
Quan vaig començar el màster de Medi Ambient, la meva primera idea era de fer màster i després seguir en l'empresa privada. Encara
recordo el primer dia que vaig parlar amb Jesús i que em va animar a fer el treball de màster al LEQUIA enlloc d'anar a l'empresa
privada. Després ell mateix em va convèncer de fer el doctorat en un projecte totalment nou: l'ús de la simulació de ﬂuids
computacional en el camp de tractament d'aigües residuals. Ha estat un llarg camí, pedregós, i amb molt de desnivell, però quan
arribes al ﬁnal la satisfacció és immensa. Molt agraït. Felicitats al LEQUIA i a tots els que en formen i n'han format part!

«

Ha estat un llarg camí, pedregós, i amb molt de desnivell,
però quan arribes al ﬁnal la satisfacció és immensa

«

ANNA VILAJELIU PONS

2017
Carbon and nitrogen treatment in industrial wastewaters using bioelectrochemical
systems

El pas pel LEQUIA sense dubte deixa marca, ha sigut un lloc on créixer i aixecar el vol a noves experiències. Impossible oblidar-se de les
recollides de purins, viatge d'honor tant pels estudiants principiants com pels veterans (ja sabem qui aguantava la mànega...). La
feinada que comportava carregar, transportar i arribar amb vida al Lequia per ﬁnalment inundar mig passadís, no sense abans haver
sentit mil comentaris de l'olor de ﬂors que despreníem.
I tot això per què? Per alimentar al mega-reactor que tantes alegries i missatges de SOS el divendres a la nit m'han aportat. Caps de
setmana ocupats a part, no ho canviaria per res, ja que l'ambient amb els lequians era insuperable i van fer a feina més amena.

JULIAN MAMO

«

Impossible oblidar-se de les recollides de purins

«

2018
Assessment and optimization of the operation of integrated membrane systems for
wastewater reclamation
I remember my time at LEQUIA trying to keep the pilot plant running as best I can while working in the laboratory and trying to get
ofﬁce work done in any remaining time as a time when I grew personally and professionally while in great company!

«

A time when I grew personally and professionally
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ELS REPTES EN ELS PROPERS VINT-I-CINC ANYS VISTOS
DES DE LES UNIVERSITATS I ELS CENTRES DE RECERCA

Los retos del agua en los próximos veinticinco años según personas de universidades y centros de investigación
Water challenges for the next twenty-ﬁve years, as seen by people from universities and research centers

JAUME ALEMANY AGULLÓ
PROMOTOR DEL LEQUIA 2001-2006
De reptes que haurem d'afrontar el sector de l'aigua en el futur proper o mitjà n'hi ha diversos de descrits i prou coneguts. A més, degut
a les múltiples interaccions que porten associats els processos ambientals aquests reptes tenen una elevada complexitat i caldrà un
enfocament multidisciplinari i multicriteri per aportar-hi solucions. A continuació en faig una breu llista.
D'una banda tenim els reptes per a la mitigació dels efectes del canvi climàtic, que incidirà tant en la quantitat (sequeres, inundacions,
obtenció de nous recursos,…), com en la qualitat (aqüífers, ecosistemes aquàtics,...). També en aquest àmbit de la qualitat hi ha l'aparició
de nous contaminants (microplàstics, contaminants orgànics emergents,...) o de resistències a antibiòtics.
Tenim també reptes tecnològics, que passen per aproﬁtar tota la capacitat que ens ofereixen les noves tecnologies i el processament
massiu de dades (big data), per a millorar i optimitzar els tractaments utilitzant el mínim d'energia possible, i per recuperar nutrients.
Tot això assolint una elevada qualitat en l'aigua depurada.
Per altra banda, hi ha els reptes que en podríem dir econòmics, com per exemple quin preu s'ha de posar a l'aigua i per a qui, o bé ﬁns a
quin punt cal eliminar o recuperar nutrients en els processos de depuració.
I no oblido els reptes socials, dels quals vull destacar com s'hauria d'enfocar la comunicació per aconseguir l'acceptació de la
reutilització d'aigua depurada o bé com comunicar l'establiment d'un preu adequat per cobrir els costos del cicle o com integrar els
diferents interessos dels agents de la societat en la presa de decisions.
Hi ha també la ja coneguda desconnexió entre el coneixement, productes i serveis, que es genera a les universitats i als centres
tecnològics i de recerca, amb el sector productiu.
La connexió permetria posar a l'abast de la societat molts d'aquests nous productes i serveis que ara es queden dins el Currículums.
Caldria que la societat, el ciutadà, pugui percebre quin és l'impacte de la recerca en el seu benestar. S'hauria d'identiﬁcar nous
productes i serveis que milloressin el nostre benestar i comunicar-ho a la societat.
Ara bé, hi ha un repte que destacaria entre tots aquests: actuar. Segur que tots els qui llegiu aquestes ratlles teniu la vostra aportació,
doncs bé, només queda posar-la a la pràctica.
I per últim però no el darrer, vull posar sobre la taula l'accés a aigua en quantitat i qualitat suﬁcient per a milions de persones que no en
disposen, crec que aquest integra tots els reptes anteriors.
El lequia està molt ben posicionat en el sector de l'aigua com un grup de recerca que proporciona solucions reals a problemes tècnics
que presenten les empreses i administracions.
El consell seria continueu fent el que sabeu fer, i procureu fer accions que permetin que la societat (ciutadans i empreses) pugui
percebre que aquí hi ha un grup d'investigació que es preocupa i fa el possible per donar solucions, ja siguin directes o indirectes, per a la
protecció del medi natural i també, indirectament, de la societat en general.
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NATASA ATANASOVA
UNIVERSITY OF LUBLJANA
Cities, as major drivers for ever increasing demand for resources are at the heart of the sustainable development problem.
Wiser management of resources, connecting water, food and energy is one of the key answers. In this sense, changing the urban water
infrastructure form linear and predominantly centralized into circular and resources oriented is the main challenge for
water/environmental engineering sector.
It ﬁrst requires a shift toward circular thinking within the sector and also a major shift towards collaborative work with other related
sectors. The emphasis is however, on the water sector.
Circular management of water in terms of recovering and reusing water, nutrients and energy from wastewater on site will stimulate
the development of the built environment in a way that it 'digests' its own resources and reduce the demand for new resources at
expense of natural ecosystems.
The real challenge for the water sector thus, is to change the way urban water infrastructure is designed, starting from university
programmes to even more challenging real implementations. In addition, such implementations need to address another important
challenge, i.e. health risk

EDUARDO AYESA ITURRATE
CEIT
El principal reto de futuro en el sector del agua es llevar a cabo una profunda transformación tanto social como tecnológica para lograr
una gestión sostenible de los recursos. Y creo que Lequia está muy bien posicionado para ser un elemento tractor en ambos frentes,
por sus capacidades formativas y cientíﬁco-tecnológicas.
En el aspecto de la transformación social, creo que Lequia debe, por una parte, aprovechar su prestigio para llevar a cabo actividades de
divulgación rigurosa y responsable y, por otra, educar en valores ambientales a los jóvenes universitarios, utilizando no sólo la docencia
especíﬁca en ciencias ambientales, sino promoviendo también una visión general de sostenibilidad en el resto de las materias.
En el aspecto de la transformación tecnológica, nuestro reto común es lograr que las soluciones innovadoras y sostenibles sean
también viables económicamente.
Para ello, creo que Lequia debería reforzar su colaboración con otros agentes de I+D+i que le ayuden a completar todos los pasos del
proceso de innovación tecnológica.
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JORDI BARTROLÍ MOLINS
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
En front dels diferents problemes mediambientals, el del aigua és el més notori i el seu ús és més crític que el de la energia, doncs
disposem de fonts renovables d'energia, però no així de l'aigua. Amb l'aigua no hi ha més elecció que tractar-la i administrar-la amb
molta cura.
En el tractament i administració de l'aigua intervenen diferents professionals dels àmbits cientíﬁcs, tecnològics i de les ciències socials.
Tots ells son imprescindibles, amb les seves visions particulars, però tant o més important és aconseguir visions integrades, o
holístiques.
Finalment com a químic crec que aprofundir en tractaments avançats al mes “suaus” possibles, en la línea de la Química Verda és
l'adequat, i com a Químic Analític la monitorització de tots el processos de tractament tot incidint en aspectes més ambientals i de caire
socioeconòmic, com la municipalització, i millorar la col·laboració públic/privada, juntament amb Centres Tecnològics i de Recerca.

NICOLAS BERNET
LBE-INRA
One of the main challenges for the next 25 years will be access to safe water and reduction of the impact of human activities on the
environment, in a context of increasing water needs and climate change leading to uncertainty in water management.
It will be crucial to continue developing solutions aimed at changing the paradigm from treatment solutions such as those developed in
the 20th century, characterized by high energy needs, to solutions that consider wastewaters as a resource and focus on nutrient
recovery and energy consumption reduction, with limited environmental impact through the reuse of treated wastewater.
The LEQUIA has all the characteristics to take up such a challenge by already conducting research on water-energy nexus, which is
perfectly in line with this approach, but also on the design, operation and control of advanced processes, including innovative bioelectrochemical systems, that will be technological building blocks of the future wastewater treatment plants.
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AIJIE WANG AND HAOYI CHENG
RESEARCH CENTER FOR ECO-ENVIRONMENTAL
SCIENCES, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
Removing contaminates and getting clean water seems to be a righteous idea to develop the wastewater treatment technologies. In
this way, the organics are mineralized by oxidation process, while other contaminants are removed by either entering into gas phase or
solid phase.
However, the wastewater treatment under this removing-predominated concept are at the expense of high energy and chemicals
consumption as well as producing huge amount of solid wastes, which brings about increasing conﬂicts to the shortage of global
resources.
In fact, the wastewater can be also deﬁned as the combination of the water and chemicals. The next generation of wastewater
treatment technologies might be featured by managing these water-carried chemicals in more efﬁcient and diverse ways rather than
by just simply removing.
Resource recovery is certainly an important direction and has received successful cases. The efforts in future may need to be made to
allow the recovered products in a more valued form or highly demanded by the industries. Another direction is to design the
reactions（“green” or “blue” processes）by utilizing the contaminants already existed in the wastewater to reduce the input of
external energy and chemicals. The denitriﬁcation by using Anoxic/Aerobic process has given a successful engineerable example.
Further goals may be achieved by manipulating the chemicals across the wastewater and sludge or the wastewaters from different
sources. That is to develop more sustainable and recyclable system.

PHILLIPE CORVINI
FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHEWEIZ
Due to industrial, agricultural and other activities of humankind, we create detrimental conditions for the environment where different
pollutants reach its different compartments. Just as a matter of fact, there are 147 million organic and inorganic substances registered
in the Chemical Abstract Service registry in 2019.
These substances can virtually all reach the environment. Engineered and natural water (eco)systems play a double role as
contaminant receiving and mitigating bodies, in which biota, on the one hand may be affected by these toxic chemicals and on the
other hand can help in the removal of these hazardous substances.
A deep knowledge of these complex processes and the development of creative technological situations are keys to appraise aquatic
pollution problem. In order to reach the Sustainable Development Goal 6 of the United Nations, we need to count on the dynamic
engagement of talented researchers such as our colleagues at Lequia.
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FRANCESCO FATONE
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Research challenges for the next 25 years are related to the achievement of the ambitious sustainable development goals (SDGs). The
environmental engineering approach to the water research challenges should start from SDG6, but always should take into account
the inter-connections and cross-links with water-related SGDs.
This will need a change of approach, a change of vocabulary for a wider audience: from water scientists and engineers to citizens and
decision makers. Circular economy should be applied to water management systems considering legal and regulation barriers that can
be overcome only by raising social awareness by exploiting digital solutions. Recovery and reuse of safe materials to produce ﬁt-forrecoevered-resource marketable products is a challenge. At the same time resource efﬁciency can support rapid urbanization in mega
and smart cities of the future. In conclusion, more and more holistic approach that calls for community of science and practice.

FERNANDO FERNÁNDEZ POLANCO
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Tanto a nivel urbano como industrial, se utiliza agua de calidad como vehículo para transportar residuos. Desde la óptica de la Ingeniería
Química el agua residual puede considerarse como una materia prima, que utilizando tecnologías adecuadas puede volver a
convertirse en agua de calidad (REUSO), recuperando además alguno de los componentes valiosos que contiene (ECONOMIA
CIRCULAR). Por otra parte el contenido energético del agua residual es muy superior al consumo energético del tratamiento (1,78
frente a 0,35 kWh) (AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA).
Atendiendo únicamente al criterio energía, las principales mejoras o nuevas tecnologías en vías de desarrollo o implementación
incipiente, son:
·
·
·

Preconcentración de materia orgánica, (rebajar carga aerobia y aumentar carga anaerobia)
Procesos aerobios sólo para materia orgánica solubilizada, (rebajar consumo energético).
Pretratamiento de lodos y mejoras en digestión anaerobia, (maximizar producción de
metano y obtener lodo higienizado.

En todos los casos mejoras en equipos, instrumentación y control. Predicando en el desierto y como académico e investigador aplicado
con 40 años de oﬁcio, sugiero:
·
·
·
·
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Colaborar a romper con el troceado de trabajos serios y rigurosos en múltiples trabajitos repetitivos, la churrera, que sólo sirven
para mejorar CV, no para mejorar el conocimiento.
No olvidar que la “investigación aplicada” sólo es válida si se aplica. La “alta tecnología” sirve para productos ﬁnales de al menos
10 €/kg. Para productos de 1-3 €/m3 hay que aplicar “bajas tecnologías”.
Realizar estudios de pre-viabilidad y aplicabilidad. Buena parte de nuestras investigaciones sólo sirven para engañar a los
evaluadores de proyectos y sacar publicaciones.
Al intentar establecer el “estado del arte” de un campo no limitarse a literatura cientíﬁca, la literatura comercial y las patentes
suelen incluir información muy relevante.
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FALK HARNISCH
HELMHOLTZ CENTRE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH
From my point of view one of the greatest challenges for environmental engineering in the next 25 years is to create socially accepted
integral solutions for efﬁcient resource, water (re-)cycling and energy transformation.
LEQUIA can contribute to tackle this challenge by transforming discoveries into technical solutions. Based on your strong background
for translating knowledge into technologies for eco-innovative water solutions you can make a difference! I can only encourage the
colleagues at LEQUIA as well as its stakeholders to continue this often rocky, but ultimately rewarding road at the interface of science
and engineering.
Thereby it should be never forgotten that sound or even disruptive technologies have to be built on solid science. Creating this scientiﬁc
foundation needs diligence and patience, but also (ﬁnancial) resources and time. I hope that also in 2044 skilled and talented people
can ﬁnd a niche that allows creating and seizing this foundation at LEQUIA. This will certainly pay off in terms of knowledge gain, but
also increased environmental and societal welfare. All the best for the 25 years to come!

ULF JEPPSSON
LUND UNIVERSITY
I have had the privilege of visiting Lequia numerous times and working closely together on several research projects as well as teaching
at site. Lequia has always been an excellent partner and the knowledge and ambition levels are always impressive. Few places in the
world make me feel so at home as when I am at Lequia and in Girona.
The water sector is, however, facing several new challenges and we need to be ready for them. One key aspect is the digitalization of
water and how this issue will inﬂuence both the technical possibilities for supervision and operation, but also the type of information
that can be directly accessed by the water consumers and households in the future. System-wide instrumentation, control and
automation will have a key role for managing the complexity of the urban water system. The impact of climate change will add on to
this need, as we face increased droughts and water scarcity in some areas while the risk for ﬂooding increases in other areas.
Combined with frequently neglected maintenance of the existing water infrastructure we can expect to see an increase of water
related problems in the close future. A further need is to continue to develop our wastewater treatment plants into water resource
recovery facilities, harvesting all resources in the wastewater (energy, nutrients, carbon etc.) and producing an efﬂuent water that has
such a high quality that in can be used directly as input to drinking water production or at least inﬁltrated into ground water and
thereby contributing to a circular economy. Because, in the end, clean water represents the most valuable resource on our planet.
The high quality research that Lequia is famous for, combined with close collaboration with the ICRA institute and a vast network of
national and international research partners, makes Lequia ready to meet these challenges of the future.
Congratulations on your 25th anniversary!
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SIMON JUDD
CRANFIELD UNIVERSITY
There is little doubt that the key challenges facing the water sector over the next quarter of a century relate to climate change.
Speciﬁcally, the increasingly extreme weather events are demanding ever more resilient water/wastewater treatment assets - to
storm ﬂows in particular.
Similarly, periods of drought are becoming more prolonged and severe, promoting implementation of water reuse schemes. The latter
need to be both adaptable – possibly in use only seasonally – and robust to changes in feedwater quality whilst still providing a reliable
treated water quality.
Whilst conventionally recourse has been made to membrane technology for such duties, the consideration and assessment of novel
competing technologies – particularly neo-sustainable ones such as solar-powered LED UV, AOPs and the various anaerobic
wastewater treatment conﬁgurations – demand careful consideration.
The increasing focus on the circular economy in wastewater treatment is also driving research into recovery of resources other than
water and latent energy from wastewater – including nutrients and even metals.

JUAN M. LEMA RODICIO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lequia es un claro caso de éxito cientíﬁco y tecnológico, basado en el talento y esfuerzo de un grupo de jóvenes con ganas de hacerse
un hueco en el mundo académico y profesional desde una Universidad (casi) recién nacida.
Hoy, tras 25 años, se ha consolidado como un grupo internacionalmente reconocido por sus aportaciones en campo de tratamiento de
aguas, bien sea en el desarrollo de tecnología, modelización y control o de diseño de sistemas de soporte a la decisión. Su acción
sinérgica con ICRA ha permitido formar uno de los hubs con mayor presencia e inﬂuencia a nivel europeo.
Sea cual sea el futuro de la tecnología en el campo de tratamiento de aguas, estoy convencido que Lequia estará en él, aportando sus
ideas innovadoras y su entusiasmo para hacerlas realidad. ¡Larga vida a Lequia!
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MARK VAN LOODSRECHT
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
The water sector has been highly successful in minimizing waterborne diseases in the last century and improving the environmental
quality in the last 30 years. New societal demands are arising related to rapid population growth as well as demand to deal with wider
environmental challenges such as climate change.
This foremost is to develop technology/systems that recover clean water from wastewater to be used for irrigation of agricultural land,
use as drinking water or replenishing aquifers. But also the other resources contained in wastewater need attention in order to
contribute to a more sustainable circular society.
Examples are heat recovery from wastewater, energy production by biogas production and even more important recovery of
chemicals that have an economic value in society. Especially the latter needs creativity and is a major challenge for institutes like Lequia
to come up with novel options and solutions.

VENKATA MOHAN & RESEARCH TEAM
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY (CSIR-IICT)
The coming decades will see a profound energy transformation and the quest for tapping renewable energy from the sun, wind,
biomass, bio-wastes and geothermal power. The two major drivers for this historic transition are climate change and depletion of the
non-renewable sources.CO2 from burning fossil fuelsis one of the major contributors for climate change. COP21, the biggest global
agreement on climate change since Kyoto, decided that the greenhouse gas emissions should be signiﬁcantly reduced to maintain the
global average temperature rise under 1.5 degrees Celsius. In order to achieve this, focus is being diverted towards developing various
CO2 capture and storage technologies (CCU) that can reduce atmospheric carbon.
Although, many methods/processesviz., physical and chemical ﬁxation, geological sequestration, terrestrial utilization, membrane
technology, membrane-electrode assembly in scrubbing process, etc. are being implemented to sequester CO2, they are cost intensive
contributing to around 70–80% of the total cost of a full CCS system. Interestingly, to save the day, nature has come up with highly
sophisticated biological mechanisms for CO2 ﬁxation and utilization. Biological CO2 sequestration methods using microorganisms as
catalysts are more sustainable and ought to come out with outstanding breakthroughs in CO2 capture and utilization (CCU) methods.
Biological reduction of CO2can be carried out either throughphotosynthetic or chemoautotrophic routes by plants, microalgae and
bacteria, producing a range of bio-based products such as carboxylic acids, alcohols, biopolymers, biofuels, single cell proteins and
nutraceuticals.
In addition, an integrated strategy for CO2 sequestration using the bioreﬁnery approach couldbe developed by interlinking multiple
processes, starting with microalgae cultivation followedby anaerobic fermentation, bio-photocatalytic routes, and microbial electrocatalyzed routes in a closed loop approach. Therefore, unleashing the potential of CO2 as a sustainable resource (feedstock), which
could beneﬁt our biosphere while simultaneously fueling the energy and material demand will be a suitable approach for developing a
bio-based circular economy.
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VICENZO NADDEO
UNIVERSITY OF SALERNO
Over the next 25 years, many regions of the world, included Euro-Mediterranean Countries, will likely face dramatic changes in the
availability of water resources.
Thus, with both water and energy needs set to increase, it has become ever more important to understand the linkages between the
two, to anticipate future stress points and to implement policies, technologies and practices that soundly address the associated risks.
In addition, in several countries water supply and sanitation are still one of main national priority.
Access to safe drinking water and adequate sanitation are necessary to protect human health and the environment.
Future strategies of water usage should be based on demand management, water and energy savings, control of contaminants of
emerging concern, recovery valuable materials from wastewater and environmental conservation projects.
This approach accounts for water pollution sources inhibition, implementation of environmental regulations laws, enforcing public
awareness programs, enhancing the use of non-conventional water and in parallel promoting strong cooperation with neighbouring
countries to develop the enhancement of water resources. Improving the management of the available resources by safely recycling
treated wastewater is potentially an excellent tool to water security.
For that reason, treatment processes that are reliable, cost efﬁcient and effective in removing a wide range of pollutants are required.
Therefore, the future goals of Lequia research group could be to assess sustainable low-cost solutions for wastewater treatment with
the focus on alternative green energy production and to contribute to the research needed for the development of cost effective
scaled up technologies. In the development of the next generation of water technologies the following topics/challengers could be
relevant: urban water security, digital water, integration of the artiﬁcial intelligence in the control of the process, control of atmospheric
emissions included greenhouses gasses, bacterial-aerosol, VOC and odours, recovery of valuable materials in the framework of
circular economy, control of contaminants of emerging concern included pharmaceuticals, bacteria resistant to antibiotics and
microplastics. In addition with reference to the biotechnologies the study of the quorum sensing/quorum quenching mechanisms and
the integration/development of nature-based solutions could give a signiﬁcant input for the innovation in the ﬁeld of water science
and technology.
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INGMAR NOPENS
UNIVERSITY OF GHENT
The main challenge on this time scale is that the water sector will need more interaction with its stakeholders, i.e. other “water using”
sectors (industry, agriculture,…), sectors that will use resources that might be recovered from “wastewater”, policy makers and the
public. Water scarcity will put all these stakeholders under pressure and require holistic solutions which reach beyond just the water
sector. Apart from smooth communication between stakeholders, there is a need for decision support tools (DSS) that allow for testing
holistic solutions at different spatial scales (the plant, the urban scale, the river basin) as well as their effective implementation. We also
need to get rid of the black/white shouting with respect to best technologies, centralized versus decentralized,… There is not one
generic solution for different locations. These are constraints for a DSS at local scales. However, for DSS to be effectively implemented,
also the digitalization of the water sector needs to be implemented. This is currently still in its infancy and utilities are struggling with
this. Putting monitoring networks in place is probably the easiest step. However, making a system taking autonomous and automated
decisions is not an easy step to take and will require trustworthy data and models. How the myriad of modelling tools can be useful and
synergetic is another challenge. It's deﬁnitely not going to be one, but a mixture.
Lequia has been active in contributing to many of these needs, e.g. DSS development, AI models, holistic solutions. Focus should be on
getting this implemented and if adoption goes slow, think of the why of that and smoothen this implementation process. Also here,
communication is crucial as the will to implement is always better when people were included in the development process. Finally, a
good didactical way of explaining these concepts to often illiterate stakeholders is needed.

DEEPAK PANT
FLEMISH INSTITUTE FOR TECHNOLOGICAL RESEARCH (VITO)
I am very pleased to learn that the LEQUIA research Centre at the University of Girona is turning 25 this year. It has been a great privilege
for me to collaborate with the centre in the area of bioelectrochemical systems (BESs) for wastewater treatment and resource
recovery. I have followed their research trajectory over the years in this area for several years and noted the signiﬁcant contributions
that LEQUIA has made on the upscaling of BESs and ﬁnding real-world practical applications of them.
Apart from wastewater treatment, the centre is also very active in conversion of carbon dioxide into useful chemicals and fuels. The
next 25 years will be very crucial for water/wastewater sector as the challenge will only grow in terms of ﬁnding newer treatment
approaches and a more democratic distribution of water across the globe. Instances of water scarcity are already commonplace and
coupled with the challenge of climate change, the situation will demand smart solutions from the researchers.
The focus for LEQUIA should then be not only on treating the wastewaters but creating a whole circular economy concept with
resource recovery and recycling as built in approaches. "Think globally, act locally" should become their moto and they should try to
spread the solutions invented by them to those parts of the world where they are most needed and thus make a much larger impact
on human society. I wish the centre the very best for the future and hope to continue our collaboration in coming years as well.
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GUSTAF OLSSON
LUND UNIVERSITY
Speculation about future often gives us a laugh when we read it again a few years later. Hindsight is easy, and it can be useful, but guess
work about the future takes us forward. Back in 1999 Bob Newell and I speculated about wastewater treatment in 2020 in Chapter 25
of our book “Wastewater treatment control”. Our focal points in water and wastewater treatment were the recipients, the users, and
the resource utilization in terms of water, nutrients and energy. Now I take a new risk of prediction, but this is also my wishing list.
· Digitalization started in the 1970s and has accelerated since then. What is new is how AI is rediscovered and developing with new
algorithms that utilize powerful computing capability and huge data bases.
· Instrumentation: there will be a whole range of low-cost sensors. We will automatically measure the state of the whole urban water
cycle. On my wishing list: (1) online measurement of the ecological state in the local environment, (2) to measure the microbiology in
drinking water in real time.
· Communication systems like IoT will connect thousands of sensors and “soft” information in the urban water systems.
Consequently, cyber security will be an increasing threat, and everybody must be attentive of the risks.
· Data management, reconciliation and analysis of huge amounts of data: soft sensors are natural parts of the system. Computing
power will not be the obstacle, but rather our ability to interpret and condense the data into useful information. Automatic detection
should be a routine task and effective AI algorithms should help us to provide early detection and diagnosis. More frequent extreme
weather events will require early warning systems and handling extreme conditions.
· Low-energy and resource recovery process combinations. How do we operate them, how do we model them?
· New processes are developed to handle various industrial and pharmaceutical micropollutants using specialized biomass. This
opens for decentralised processes for water treatment and resource recovery, supplied by decentralised energy sources like solar
PV and wind. We will no longer require one water quality for all, but a water quality related to the water use. We will need much
more water re-use.
· The ubiquitous control room, where a centralised systems group, the true expert operators, will handle many water operations
from one location. Routine operations are automated.
· Mathematical models – particularly for bioprocesses - had been developed 25 years ago and were found useful. 25 years into the
future we will have a spectrum of models for design, operator support, detection, diagnosis and integrated control of our water
resources. This will lead to the integration of design and control. On my wishing list: dynamical simulators for the non-experts as
well as transparent simulators that let the user know exactly the model equations and their limitations.
· Sustainability: we will have a better handle of sustainability with our systems in harmony with nature. I wish to see a metric to judge
the sustainability of different options that will facilitate a fruitful dialogue between those involved: politicians, ecologists, engineers
and economists.
· Education: an increasingly sophisticated water industry will compete with the mainstream process industries for process engineers
and process systems engineers.
And still true 25 years from now: water is life and we must treat it wisely.
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KRISHNA PAGILLA
UNIVERSITY OF NEVADA
Congratulations to LEQUIA at the University of Girona on 25 years of success in water research and technology development and wish
you another 25 years of success.
The water ﬁeld is evolving signiﬁcantly to include sustainability and circular economy approaches in water science and technology.
LEQUIA and other researchers from around the world have new opportunities in this regard.
The effects of climate change or variability poses biggest challenge for sustainable water management, particularly in water deﬁcit
regions around the world. We must develop expanded water resources through water reclamation and reuse and also, develop
strategies to reduce the water footprints of domestic, commercial/industrial, and agricultural activities.
On the other hand, managing excessive stormwater ﬂows which can cause ﬂooding (economic impacts), water quality impairment,
and ecological damage through smart technological solutions and mitigation/adaptation measures is key to protect people, planet and
our prosperity.
Lastly, energy-water nexus where we reduce the energy use in the water sector through low energy systems, producing energy from
wastewater and wastes, and using alternative energy for energy-neutral water sector will provide great opportunities for water
researchers and technologists from around the world. It is impossible for one institution or research center to address all these issues,
and hence, collaboration should be of paramount importance to LEQUIA and for all of us.

MARIE-NOËLLE PONS
CNRS, UNIVERSITÉ DE LORRAINE
In the next years, the provision of water resources of good quality will be a crucial issue, due to climate changes. It will be especially the
case in countries bordering the Mediterranean Sea, but many other places, in Europe or elsewhere, will be concerned. In terms of good
quality, macropollution and micropollution (mineral, organic and microbiological) should be considered.
Technologies aiming at reducing micropollution have been developed in research laboratories. But practical applications on the ﬁeld
are still rare. It is recommended to develop integrated control strategies able to optimize the cost and efﬁciency of micropollution
reduction technologies from the point of view of an integrated assessment of wastewater treatment and treated wastewater reuse.
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KORNEEL RABAEY
UNIVERSITY OF GHENT
The water sector considers itself innovative. The (r)evolutions of the past decades in membrane technology, nitrogen removal and so
many other processes support this.
But in comparison to the evolutionary pace of photovoltaics and consumer electronics the water sector is moving at a lethargic pace,
despite the massive user base worldwide. In those sectors, a combination of decentralization and consumer driven innovation has
converted initially abstract products such as home based renewable electricity and telecommunication into consumer products.
Population growth, environmental awareness and increased climate variability require that the water sector innovates at their pace,
delivering solutions not only satisfying sustainable water supply but also increasing consumer satisfaction and trust. Unfortunately, the
large level of investment per centralized installation and associated liability constitute a major impediment to this.
To accelerate innovation, decentralization (constructing more smaller scale units) will be essential to taking trials of innovations to
much faster generations and doing this much closer to the user. The future of water innovation depends on the ability to deliver small
scale, sustainable systems responding to user needs in a far more direct manner. The future of water may be at the single household.
I have always admired how the Lequia team pushed a rapid transition from laboratory scale to pilot scale, pushing pragmatism with
engineering realism. In the future, those pilots they build, intended to mimic the full scale, will be the full scales.
The major challenge will be to productize those pilots, creating a desired product that couples environmental to social acceptability and
thus goes well beyond a “treatment system”. The mass production will make those systems cheaper than their large counterparts of
today.

ANDREA RIZZOLI
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES OF SOUTHERN SWITZERLAND,
ISTITUTO DALLE MOLLE DI STUDI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Water is taken for granted, such as the air we breathe, but the future challenges, imposed by an ever changing climate, will create
imbalances in the availability and distribution of water across the globe. In some areas of the world, water will become scarcer, and
under such pressure we will need to adapt our interaction with this invaluable resource.
Agriculture will have to develop new sustainable crops, requiring less water and at the same time the irrigation will need to be more
precise and efﬁcient. Likewise, cities will need to reduce demand and optimize distribution, reducing losses in the distribution networks
and exploring improved ways of treating both ground and surface water and efﬁciently recycle waste water.
LEQUIA is strategically poised to take up all of these challenges, and in the future it should take full advantage of current and
forthcoming digital technologies to play a fundamental role in this transition to a sustainable use of water, to provide all of humanity for
an equal and fair access to water, our most precious resource.
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MIQUEL ROVIRA BOIXADERAS
EURECAT
Tot indica que l'Homo sapiens sapiens seguirà expandint-se exponencialment sobre el planeta terra durant els propers anys i per tant
la demanda d'aigua augmentarà... però els efectes del canvi climàtic i la creixent pol·lució del medi ambient diﬁcultaran l'accés a aquest
recurs essencial.
Serà clau fer un ús eﬁcient de l'aigua i aplicar dels conceptes de l'economia circular tenint en compte que els múltiples usos de l'aigua
requeriran de diferents qualitats, el que el que implicarà nous reptes relacionats per exemple en proporcionar garanties als usuaris.
També es de preveure que la recerca del futur es centri en els sistemes de tractament descentralitzats i la seva integració en la mesura
del possible en el medi natural. L'aigua 4.0, és a dir la digitalització, serà un altre eix clau de treball que afectarà transversalment al
sector.
Tots els avenços cientíﬁcs i tecnològics no seran proﬁtosos si no s'acompanyen de bons sistemes de governança, i sempre tenint en
compte sobretot els nexes de l'aigua amb l'energia així com amb la producció alimentària i la indústria.
I de ben segur que hi haurà sorpreses, però com a tals són impossibles de preveure...
Al meu parer, la clau de l'èxit del LEQUIA rau en que ha sabut “llegir” l'aigua i el seu context, i que també ha ensenyat a “llegir” l'aigua a
molts nous investigadors. Coneixent els cientíﬁcs i professors que integren el LEQUIA, estic convençut que ja estan fent i seguiran fent
la millor “lectura” dels reptes de futur, i que els convertiran en noves oportunitats col·laborant conjuntament amb tota la cadena de
valor del sector. I un consell, que mai es perdi el tarannà Gironí!

MIRIAM A. ROSENBAUM
LEIBNIZ INSTITUTE FÜR NATURAL PRODUCTS RESEARCH AND
INFECTION BIOLOGY
In my opinion the greatest challenge for the water and environmental engineering sector for the next 25 years will lie in the
identiﬁcation of the ecological and toxicological impact of micro-pollutants in water streams on the environment, the re-evaluation of
current treatment strategies to mitigate these pollutants, and the development of efﬁcient but also sustainable new treatment
technologies to counteract the pollution.
Thereby, these micro-pollutants include recalcitrant or highly active anthropogenic chemicals used for pharmaceutical, cosmetic,
production or agricultural applications like hormones, pharmacological compounds, softeners or stabilizers. But this highly risky group
of pollutants also includes microplastics, which are mainly introduced into the water systems from synthetic clothing ﬁbers (i.e. lint
release during laundering) and cosmetic products. The approaches to counteract these pollutions are manifold covering physical
adsorption, chemical oxidation and biological transformation.
The difﬁculty is get these methodologies highly efﬁcient at trace concentrations and also consider secondary treatment effects, e.g. of
oxidative treatment, such as the generation of ecologically even more potent chemical species. With the innovation power of LEQUIA,
the institute is well prepared to tackle some of these challenges and to help to make our planet a bit more sustainable again.
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ILSE SMETS
KU LEUVEN
Similar to what LEQUIA has achieved over the past 25 years, there is no doubt in my mind that they will also be a major player in
providing innovative solutions in the (water and energy related) environmental sector in the next 25 years.
Working even more towards integrating (waste) water treatment and resource recovery in an affordable way, to maximally close the
water and resources loop, will remain the major technological challenge.
However, in parallel to this, we need to devote enough time and efforts to raise the general public awareness of the value of water and
our other natural resources.
Only then, policy makers will follow and municipal or industrial projects with a real vision will be accepted and will become the new
state-of-the-art. So, LEQUIA, keep on disseminating your fantastic results to the broader public and even collaborate with them in
some nice citizen science projects to ensure a lasting impact on society and its (literal) environment.

CARLES SOLÀ I FERRANDO
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
La creació de la Universitat de Girona ha demostrat que va ser una decisió encertada del Govern, ni que sigui per un cop.
Per a la UAB deixar de rebre estudiants gironins que venien a fer el segon cicle, en concret, de l'especialitat en Química Industrial, va ser
una mala notícia; només cal veure la nòmina de personal estable del Lequia per constatar que una bona part varen ser sotmesos a
tractament Aris, superat amb nota.
La qualitat de l'equip humà, l'esforç continuat així com l'ambició d'explorar nous camps de recerca consolidaren, ja fa temps, un grup de
referència internacional. Per a mi, haver estat professor, també amic, d'uns quants dels que constitueixen el nucli del grup, és una gran
alegria poder felicitar el Lequia en el seu 25è aniversari.
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JEAN-PHILIPPE STEYER
INRA
25 years ago, the situation in the wastewater treatment ﬁeld concerning monitoring and optimization of plants was characterized as
being "data poor but information rich". Nowadays, everything has changed and data are widely available and the objectives have
radically changed from wastewater treatment to water resource recovery.
In this context, LEQUIA has been a major actor and has contributed to the international scientiﬁc community with large impacts on
industrial applications.
But many challenges remain for the coming 25 years and LEQUIA has an important role to play: how to manage big data (from on-line
sensors, human assessments, climate forecast,…) in a simple and effective way? How to integrate them at the local, regional, national
and international levels? How to account for process design, process operation and microbial ecology all together in a holistic view?
How to ensure safe impact on natural environments, both in terms of micropollutants and pathogens?
I trust them, they will face these challenges, they have the skills and experience for it and I look forward for great collaborations in the
future!

TERESA VICENT
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Per a mi els reptes seran un encaix entre: Qualitat a l'abast de tothom, Solucions personalitzades i Menys complexitat.
L'aigua ha d'arribar a tothom en la qualitat adequada, per a la vida i per a diferents usos. Per tant tenim que plantejar-nos, en cada
entorn, d'on la podem obtenir. En un entorn industrialitzat com el nostre, toca ja que prestem mes atenció a les aigües subterrànies, ja
que les utilitzem per al consum, per al reg, industria etc. I la qualitat que necessitem va lligada a la presència de vells i nous
contaminants (fàrmacs, pesticides, nanomaterials, etc) que contínuament generem. En aquest sentit, necessitem estudis que lliguen
concentració i toxicitat per a estar segurs del risc de la seva presència.
Aquestes aigües que necessitem, i que contaminem contínuament, les tenim que protegir depurant les aigües residuals. No te sentit
que cada cop dissenyem processos mes complexos per depurar les aigües residuals. Els coneixements cientíﬁcs i tecnològics ja han
demostrat que això saben fer-ho, però el repte es dissenyar processos mes propers al problema a resoldre (solucions personalitzades)
i no augmentar la complexitat de les depuradores actuals.
I no soc capaç de donar-li cap consell al LEQUIA, faltaria mes! Fins ara ho haveu fet molt be sense cap consell meu, per tant aneu per
bon camí. Enhorabona!
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EVELINE VOLCKE
UNIVERSITY OF GHENT
Protecting human health and the environment is and will remain the prime focus of environmental engineering in general and
wastewater treatment in particular. However, rather than just focusing on efﬂuent quality in conventional organic carbon and nutrient
terms, the sustainability of wastewater treatment needs to be increased as well.
This involves reducing the energy consumption, sludge production, space requirements and greenhouse gas emissions, which current
conventional wastewater treatment plants suffer from. Resource recovery constitutes the ultimate goal.
For instance, anammox-based technologies realize major savings in energy and chemicals consumption over conventional nitrogen
removal techniques. Bio-electrochemical systems offer perspectives to provide value-added chemicals from waste.
Given a whole new range of potential unit processes and numerous possibilities to combine them through innovative schemes,
modelling and simulation tools will become even more valuable for process selection and optimization.
Reaching the desired clean water quality despite large ﬂuctuations in the wastewater ﬂow and the pollutant load requires adequate
instrumentation, control tools and decision support systems. The latter also prove useful for controlling the emission of N2O, a very
strong greenhouse gas, the production of which remains most challenging to predict with physical-based models.
Finally, facing emerging contaminants such as pharmaceuticals, personal care products and microplastics, conventional biological
techniques will need to be complemented with physico-chemical systems.
LEQUIA has expertise and experience in all of these aspects (and more), so I would say you are well-prepared. I look forward to
continuing the collaboration we had over the last 25+ years!
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ELS REPTES EN ELS PROPERS VINT-I-CINC ANYS VISTOS
DES DE LES EMPRESES I L’ADMINISTRACIÓ

Los retos del agua en los próximos veinticinco años según personas de empresas y administraciones
Water challenges for the next twenty-ﬁve years, as seen by people from companies and administration

NÚRIA ADROER MARTORI
ADIQUÍMICA
L'aigua de bona qualitat ha esdevingut un recurs escàs. A mesura que creix aquest dèﬁcit d'aigua i les condicions d'operació empitjoren,
s'ha fet imprescindible desenvolupar processos i productes químics que permetin una gestió sostenible dels recursos hídrics.
Per satisfer la demanda global d'aigua, s'està produint un creixement constant en totes les possibles tecnologies per a dessalinitzar.
Aquest context suposa un repte pel sector de l'aigua ja que ha d'optimitzar i dissenyar tecnologies de membranes i productes químics
per a la dessalinització de tot tipus d'aigua i sobretot per a la reutilització de la mateixa.
L'objectiu principal és assegurar la disponibilitat d'aigua de qualitat i microbiològicament segura que compleixi la legislació. Però també
és imprescindible que aquest desenvolupament de la tecnologia vagi associada a la reducció dels costos d'operació i a la minimització
de l'impacte ambiental amb els objectius de reduir el consum d'energia i de recursos, minimitzar la descàrrega de rebuig (descàrrega
zero de líquids -ZLD), valoritzar el residu i desenvolupar productes químics biodegradables i ambientalment respectuosos amb el medi
ambient.
La tecnologia ha d'avançar al ritme de la demanda, i l'essència per fer front a aquestes demandes, és la ﬂexibilitat i la innovació, a on
entenc que el LEQUIA pot aportar molt.

JOSEP ARRÁEZ
ANTIC GERENT DEL CDCRB I ACTUAL ESTUDIANT D’HUMANITATS
Eugeni Garin, un ﬁlòsof i historiador italià del segle passat, quan es refereix al Renaixement parla <<d'homes que aspiraven a objectius
inassolibles>>.
Quan vàrem començar la col·laboració amb el LEQUIA (ja fa 25 anys?...; com passa el temps!) l'operador de sistemes de sanejament
actuava com un artesà que mesura el temps en “mitjanes diàries” i, igual com amb el temps, ajusta els controls, les consignes i obté els
resultats també en mitjana diària.
Però la vida no passa en mitjana diària, passa en temps real.
Calia doncs, fer el que semblava <<un objectiu inassolible>>: canviar la manera de fer (i de pensar) l'operació del sanejament,
implementant sistemes que permetessin controlar processos i ajustar consignes en temps real, i, amb aquest canvi d'escala del
paràmetre temps, obtenir uns millors resultats i un estalvi en els recursos esmerçats.
Ara, aquest objectiu (sense pretendre fer un paral·lelisme entre els intel·lectuals renaixentistes i els professionals del LEQUIA i del
Consorci..., o una mica si?) és una realitat.
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JOSÉ GUILLERMO BERLANGA CLAVIJO
FACSA
Desde mi punto de vista, los grandes retos a los que se enfrenta el sector del agua en el futuro vendrán marcados por el cambio
climático: sequias, inundaciones, etc., marcarán el ritmo de la gestión del agua, sobre todo en nuestro país. Conceptos como uso
eﬁciente del agua y reutilización de aguas tendrán un peso mayor del que ya tienen.
Por otro lado, estamos abocados sí o sí a “practicar” el concepto de economía circular en el sector del agua, si queremos aportar nuestro
grano de arena en la supervivencia del planeta. El cambio de paradigma de economía lineal a economía circular debe ser ya una
realidad.
Potenciar los siguientes conceptos: versatilidad en la colaboración, especialización en ámbitos tecnológicos muy concretos, trabajar
desde la investigación básica a la investigación más aplicada, desarrollo de colaboraciones a nivel internacional y divulgación de la
investigación realizada.

JOAN CANALS TUCA
ENGINYER
Portem cent anys depurant les aigües residuals mitjançat el procés biològic conegut com ¨Llots Actius¨.
En aquets anys hem desenvolupat quantitat de millores tecnològiques del procés de Llots Actius que han permès:
· Reduir el seu consum energètic
· Millorar la seva eﬁcacia
· Reduir l’espai ocupat
· Reduir el seu impacte ambiental: emissions d’olors, generació de subproductes.
I hem aprofundit en el coneixement i quantiﬁcació de les reaccions biològiques implicades en aquest procés, que ens ha permès la
seva modelització.
Malgrat els avanços indicats queda un llarg recorregut de millores a fer, que podríem resumir en les següents preguntes:
· Podrem modiﬁcar la composició del agua residual urbana a ﬁ de simpliﬁcar el seu tractament?
· Podrem recuperar de forma eﬁcient compostos presents en l’ aigua residual?
· Podrem eliminar els microcontaminants?
· Podrem arribar a instalacions energèticament autosuﬁcients?
· Com afectarà el canvi climàtic (augment de la temperatura) en les característiques del aigua residual d´entrada a la EDAR i en el
sistema de tractament?
Conﬁem que la llarga experiència de LEQUIA, ajudi a trobar resposta a aquets interrogants tal com ha fet durant els passats vint-i-cinc
anys en estreta col·laboració amb empreses i institucions. Enhorabona per la feina feta.
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MANUEL CERMERÓN ROMERO
AGBAR, SUEZ
Los efectos del cambio climático van a jugar un papel determinante en los retos que como sociedad vamos a tener que solventar. Sin
lugar a dudas, las afectaciones tendrán intensidades diferentes atendiendo al punto geográﬁco al que nos reﬁramos, y en nuestro
ámbito más próximo, la presión sobre el recurso agua va a seguir creciendo de manera progresiva. No debemos perder de vista que,
aun teniendo un gran impacto en nuestras vidas el consumo en las ciudades, son los procesos productivos, tanto en la industria como
en la agricultura los grandes consumidores de agua. Especialmente éste último, globalmente la agricultura requiere un 70% del
recurso disponible.
En este contexto, se hace aún más necesaria una gestión más inteligente del recurso y para ello es absolutamente preciso elevar la
mirada y pensar en la cuenca hidrográﬁca como unidad mínima de gestión. La integración efectiva del agua subterránea en la
ecuación de oferta-demanda es urgente, y la reutilización, tecnológicamente superada, debe implementarse de manera progresiva en
aquellos entornos donde la sostenibilidad del sistema así lo recomienda. En otras palabras, ¿tiene sentido devolver al medio,
especialmente en entornos urbanos, el agua consumida y perfectamente depurada, para al mismo tiempo seguir detrayendo del
mismo? Reutilización, gestión inteligente de la ecuación oferta-demanda y aprovechamiento energético deberían ser líneas de
progreso en los años venideros, sin olvidar el vector de calidad del recurso.
En el libro el ADN del Innovador, se hacen referencia a 5 características que, en los estudios realizados por sus autores, destacan como
comportamientos diferenciales de las entidades disruptivas e innovadoras: asociar ideas aparentemente no conectadas,
cuestionamiento, creación de redes, observación y experimentación. Promover estas habilidades en el Lequia es la única y
probablemente mejor recomendación que puedo sugerir.

ELVIRA CÉSAR GALOBARDES
AGUAS DEL MEDITERRÁNEO
En els últims 25 anys hem passat de plantes de tractament on un dels principals problemes era la gestió dels fangs en abocadors
controlats i ens preocupàvem principalment per l'eliminació de matèria carbonosa, a avui dia desenvolupar sistemes on es prioritza
maximitzar la producció de fang per tal de produir més biogàs i així fer sistemes autosostenibles energèticament, i treballem en el
tractament de microcontaminants emergents.
Però parlar de futur en aquest moment és pràcticament parlar del present, ja que cada dia avancem en tecnologies més eﬁcients, que
ens permeten obtenir una qualitat de l'aigua cada cop millor, amb uns costos globals inferiors. Lequia va néixer amb una clara ﬁlosoﬁa
de portar la recerca a les instal·lacions, de fer d'enllaç entre l'administració, l'empresa privada i el món de la recerca, desenvolupar
tecnologies viables i diverses sobre les instal·lacions actuals i futures.
Ha sabut adaptar-se als diferents escenaris i establir sòlids ponts entre aquestes actors, ara el repte que cal encarar és mantenir el camí
traçat i com a nova ﬁta us emplaçaria el plantejar-vos com formar al personal operador dels sistemes de sanejament amb l'objecte que
aquesta tecnologia acabi implantant-se amb èxit.
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ÀNGEL FREIXÓ
CREATECH 360º
No voldria iniciar aquestes línies sense FELICITAR primer el LEQUIA, sobretot les persones que l'integren o que han format part
d'aquest grup al llarg d'aquests 25 anys. Moltes felicitats per la feina ben feta, que segurament s'ha fet amb encerts i errades, fruit de
l'intent de ser pioners i innovadors en algunes àrees del sector.
De totes les coses que podria valorar després de tants anys col·laborant en “diferents estats”, projectes, desenvolupaments, aventures
empresarials, etc. em quedo amb tot el que he après de vosaltres i amb vosaltres: heu estat el meu postgrau continu d'experiències.
Gràcies.
Quant al sector, continua ple de reptes. Així ha estat i així continuarà sent. Però, com a element essencial que és l'aigua, amb realitats
molt diferents arreu del planeta en un sector cada vegada més globalitzat, cal recordar que encara 1 de cada 10 persones al món no té
accés a aigua potable, cosa que representa el repte més gran del sector i de la societat, mentre nosaltres, els que tenim la sort de
trobar-nos en el primer món, abordem reptes molt diferents.
Segurament podria enumerar una llista de reptes i oportunitats que no cabrien en aquest apartat, així que, com a resum, em quedaré
amb un repte, una oportunitat i un consell:
R- Adaptar la formació acadèmica dels estudiants a un mercat cada vegada més canviant en els perﬁls professionals que demanda.
O- La digitalització i tota la demanda que genera en nous perﬁls professionals en el sector de l'aigua, Big Data, Data Analytics, AI, IoT i
on els DSS dels quals sou uns mestres ocuparan un lloc rellevant.
C- Continuar sent els líders de la proximitat i les relacions humanes i professionals que heu cultivat al llarg d'aquests 25 anys.

ROBERT MAS SANTANA
ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING
En societats d'economia avançada com la nostra, l'eﬁciència en l'ús i reutilització de l'aigua en el sector agropecuari: tot l'esforç que
s'està fent i s'ha fet a nivell urbà s'hauria de poder traspassar als sectors primaris de l'economia, i també totes les línies de treball que
tenen relació amb la recuperació de recursos i nutrients que poden proporcionar les aigües residuals; en societats que pateixen
situacions de dèﬁcit hídric cròniques, cal exportar de forma molt ràpida tot el coneixement aplicat en la gestió eﬁcient del recurs aigua,
per evitar col·lapses econòmics i greus crisis humanitàries.
Que s'atreveixi a trencar els límits del que ﬁns ara ha estat l'àmbit receptor del seu treball, el Lequia té molta experiència i molt de
coneixement acumulat que estic convençut que es podria aproﬁtar en sectors que ﬁns ara s'han pogut considerar no-clients, per
exemple un cas molt signiﬁcatiu per mi és tot el coneixement acumulat relatiu als sistemes d'ajut a la presa de decisions i també que
faci un major esforç per tenir incidència en el mercat, i que el coneixement pugui ser una font d'innovació realment aplicada.
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CARLOS MONTERO RUANO
CETAQUA
Trabajar para cuidar el agua y nuestros ecosistemas, contribuyendo a la sostenibilidad del planeta, es un gran oﬁcio; diseñar y descubrir
nuevas soluciones que lo permiten, y llegar a implementarlas, es para todos los que nos dedicamos, un privilegio.
El contexto actual requiere de soluciones eﬁcientes y sostenibles (económica, ambiental… y socialmente). Para construirlas, conviene
cruzar conocimientos y competencias del mundo físico (procesos físicos, químicos, biológicos, eléctricos) y el mundo digital (desde DSS
donde Lequia es pionero, hasta Inteligencia Artiﬁcial e IoT), y combinarlas con un acercamiento continuado a los usuarios para iterar
rápidamente los conceptos y, si es necesario, redeﬁnir la solución.
Como usuario de las soluciones, compañero de viaje en muchos casos y amigo, sólo puedo invitar a todo el equipo de Lequia a sentirse
orgulloso de sus logros y a insistir en su visión, donde, un buen resultado implementado en la realidad es mejor que una publicación
peer review... porque cuando descubres que una ayuda a la otra, ya lo tienes todo.
Per molts anys!

ANTONIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
GS INIMA ENVIRONMENT
En referencia al tratamiento de aguas residuales municipales y teniendo en cuenta tanto el progresivo incremento de la demanda y
necesidad de recursos de agua, como el conocimiento que se está adquiriendo en la detección de nuevas sustancias contenidas en las
aguas tratadas (contaminantes emergentes) que pueden afectar a su reutilización, las líneas de investigación deberían orientarse a la
caracterización de estas sustancias, la determinación de su potencial peligrosidad y los procesos que conduzcan a su eliminación o
reducción a valores admisibles.
En cuanto a los residuos que se generan en el tratamiento del agua, el fango generado en las depuradoras y el rechazo obtenido en los
procesos de ósmosis inversa, también requieren estudio e investigación para mitigar o eliminar el impacto que generan en el medio
ambiente. El fango proveniente de depuración adolece de problemas similares al agua tratada en cuanto a los contaminantes
emergentes, agravados por las concentraciones elevadas en metales pesados y el potencial patogénico. La normativa cada vez más
restrictiva en la reutilización del fango como fertilizante o enmienda en la agricultura y la prohibición en el medio plazo para su
descarga en vertederos, hacen necesario un nuevo enfoque de qué hacer con estos residuos.
Finalmente las salmueras provenientes del rechazo de plantas desalinizadoras y en especial de aguas salobres continentales,
requieren también de innovadores tratamientos que eviten los efectos indeseados que su vertido provocan en el medio ambiente.
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DAVID PARGAMON
YARGON RIVER AUTHORITY
Our future holds many uncertainties, the most substantial resulting from climate change and its predicted impacts on mankind.
This necessitates managing water resources much more efﬁciently then is done today, in order to guarantee proper drinking water
supplies, food security, healthy eco-systems and environments, all prerequisites for basic human needs and quality of life.
Our major water sources are:
· Precipitation - the natural source of surface and ground water.
· Efﬂuents - which must be treated to much higher qualities than today, to include emerging pollutants, in order to increase the
potential for reuse.
· Desalination – Where needed.
Achieving higher efﬁciency water resource management calls for professionals who are trained to understand the complex and
integrated issues between the sources of water and the potential uses. They will need to guide multi-disciplinary teams and decision
makers charged with managing what will probably turn out to be the most important resource to mankind.

JOSE PORRO
COBALT WATER TOTAL
As explained by Bijlsma and Loeschke (2005), environmental stress is primarily considered to be a response to physical features of the
environment, and can be a property of both the stressor and the stressed. One way to interpret this is that environmental stress can be
felt by humans due to changes in the environment, as well as by the environment due to human activities and population growth.
Therefore, environmental stress is what we are seeing now and what we will continue to see more of in the next 25 years. This includes
water stress/scarcity, water quality degradation, air quality degradation due to stationary and mobile emissions, and climate change
exacerbating environmental stress.
Circular economy, closing water loops, water treatment, food-water-energy nexus, renewable energy, zero waste, these are all terms
we know well, but as water scientists and environmental engineers, the challenge is on us to turn these things in common realities and
alleviate environmental stress.
Harnessing the growing power of artiﬁcial intelligence, data, and smart systems to solve speciﬁc water problems and to connect all
people to water to further alleviate stress is another big challenge. The LEQUIA research group, which I am honored to have been part
of, are pioneers of new water treatment technologies and applying artiﬁcial intelligence to solve water problems, and are perfectly
suited to help meet these challenges.
Therefore, my advice to the LEQUIA research group, is to continue doing the amazing work they are doing, keep building and
strengthening your knowledge and experiences, and see how you can help get us one step closer to alleviating the increasing stress on
the environment and making all the great things we dream of part of our actual lives. I have no doubt that they can help us achieve this.
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LEIV RIEGER
INCTRL SOLUTIONS
In my view, the biggest challenges for the future of the urban water industry are (i) a signiﬁcant increase in efﬁciency to counteract
increasing costs and shrinking public funding, (ii) creating an environment open for innovation, and (iii) embracing digital technologies.
Caused by retiring baby boomers, a main driver will be to replace experience in the workforce by encapsulating knowledge and
experience in digital tools. Data analysis, model-supported decision making, process control and multi-criteria optimization will be high
on the agenda .To get this out into the ﬁeld, the main challenge is integration of data and tools. And don't forget, bad data is worse than
no data!
LEQUIA was an early adopter and driver of decision support tools and I am sure it will play a major role in these transitional times for the
next 25 years. Congratulations!

JORDI ROBUSTÉ CARTRÓ
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
25 anys han passat ja. Tot aquest temps compartint camí i una forta convicció en que la millora del medi ambient i especialment la
recuperació dels nostres rius era un objectiu lloable i abastable. Companys, sí. Tarannàs diferents, també.
Un, formal i seriós. Anem pel camí llarg i ample que ens hi durà segur. Trigarem més, però no ens perdrem. L'altre, eixerit i aventurer.
Prenem el corriol estret que passa per l'estimball, segur que arribarem abans i potser no caurem... Bé, em sembla que no cal que digui
qui és qui.
Això és, al meu entendre, el que continuem necessitant de vosaltres. L'atreviment de recórrer camins que la nostra recerca de
seguretat no ens deixa explorar. Demostreu-nos que són segurs, més ràpids i eﬁcients. Canvieu la nostra forma de pensar, fent-nos
veure que altres vies poden ser possibles. No defalliu si veieu que, de tots els camins que ens mostreu, tan sols ens atrevim a creuar-ne
alguns, o tan sols un. La nostra inèrcia és important. Queda molt camí per compartir, ﬁtes per assolir i seguim mancats del vostre
esperit per trobar rutes inexplorades.
Gràcies per aquests 25 anys.
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FRANK ROGALLA
AQUALIA
El SDG/ODS No. 6 de las Naciones Unidas “sustainable water and sanitation for all” es un objetivo ambicioso… junto con la visión de la
UE de una economía “carbon and climate-neutral” en 2050.
Parece factible de llegar al segundo objetivo, por lo cual hay que trabajar en:
· Evitar el gasto de energía de los servicios de agua convencionales (1 kwh el/m3: aprox. 50 % cada entre potable y residual)…
3
· Recuperar la energía del agua residual (2 kwh th/m ).
· Favorecer la valorización de recursos (pensar en la energía necesaria de 10 a 15 kwh/kg N para la fabricación de urea como
fertilizante artiﬁcial).
El primer objetivo es más difícil… que coste puede asumir el usuario – ya en Europa tenemos un abanico de precio de agua entre
3
3
2 €/m (España) y 9 €/m (Dinamarca) … se puede deﬁnir un importe “razonable” del ingreso de un hogar que podría dedicar al agua.
Normalmente en Europa se habla entre 1 y 2%… Una vez deﬁnido el entorno económico, habría que encontrar la solución técnica
correspondiente…
Al LEQUIA le aconsejaría trabajar con las administraciones, los servicios de agua y los proveedores de tecnología para:
· Optimizar la infraestructura y los procesos existentes.
· Buscar alternativas mas sostenibles, evitando consumo de energía y recursos.
· Repensando las soluciones para que sean mas adaptados al entorno… para modiﬁcar los requerimientos legales y las opciones
tecnológicas en función del medio ambiente, clima, tamaño, población etc…

ALBERT SOLÀ
CONSORCI BESÓS TORDERA
Per al Consorci Besòs Tordera, la recerca sempre ha estat considerada no tant sols necessària , si no imprescindible. S'han establert en
el passat diferents oportunitats de col·laboració amb el LEQUIA, també avui i estic segur que se'n establiran en el futur. En els darrers
50 anys l’evolució tecnològica ha estat una autentica revolució, però no ha impactat directament en els fonaments del cicle de l'agua si
no que només ho ha fet de manera tangencial, millorant-ne la supervisió, el control de processos, les conﬁguracions i variants dels
sistemes de tractament, l'eﬁciència energètica, alguns processos nous. Però no n'ha trasbalsat els fonaments. En els propers anys ho
farà i ens ha de portar a ﬁtes desconegudes el dia d'avui. En un entorn de canvi climàtic i de creixement demogràﬁc el binomi aigua
energia serà un factor determinant i limitant del creixent. L'actual paradigma del cicle de l'aigua basat en transportar grans masses
d'aigua a grans distàncies ha de canviar per força. Mentre anem interioritzant a poc a poc el concepte d'economia circular en moltes
facetes del nostre dia a dia, si el volem traslladar al cicle de l'aigua de manera íntegra, complerta i perfecta ens falten encara molts
recursos tecnològics que la recerca ens ha de proveir en forma de nous processos ara desconeguts, de conﬁguracions ara impossibles,
de tecnologia ara inexistent.
Un nou paradigma en el que cadascú tingui la seva dotació d'aigua disponible al seu domicili i la pugui utilitzar i reutilitzar de manera
indeﬁnida, sense grans transports ni embassaments, no podrà ser si no esdevé una revolució. Entitats com el LEQUIA s'han de posar
a treballar en la revolució tecnològica necessària i imprescindible per a poder assolir un futur sostenible. Estic segur que el LEQUIA ho
farà, no en tinc cap dubte, i si cal la liderarà. El capital humà i intel·lectual hi és.
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RICARD TOMÀS I PUIG
AIGÜES DE MANRESA
Desconec com serà el món de l'aigua en el futur, si que sé com m'agradaria que fos. D'entrada, què entenem per “món de l'aigua”?, què
entenc jo, personalment: servei, medi ambient, mercat, tecnologia, processos, gestió ...? Evidentment, ho és tot alhora, però a quin dels
aspectes ens referim, sobretot, quan es pretén situar el món de l'aigua en el futur?
L'aspecte mediambiental, el situa com a una part important, possiblement la que més, vinculada a la resta dels aspectes a considerar, i
ultrapassa el concepte del “món de l'aigua”. L'aspecte “aigua, com a mercat”, treu rellevància a l'aigua pel fet que aquesta deixa de ser
ﬁnalitat per esdevenir mitjà. Això mateix es podria dir de la tecnologia i dels processos relacionats amb l'aigua. El que esdevé ﬁnalitat i
projecció social, que implica a la totalitat de la societat, és el servei, i aquest, en tots els aspectes. És més, per extensió, implica també el
medi ambient sobre el que cal sustentar la qualitat del servei, pel que fa al producte objecte del servei, l'aigua. És per aquests motius
que el futur del món de l'aigua, per a mi, és el futur del món del servei de l'aigua. Dic servei, en singular, perquè l'enfoc que cal mantenir
és el de cicle integral, amb el mínim de subdivisions. El servei de l'aigua, com a servei públic que és, ha de ser gestionat des de l'àmbit
públic, amb responsabilitat, transparència, objectivitat, participació, generositat i amb el suport de la tecnologia disponible, sense que
aquesta passi per davant de les necessitats. Això ha de signiﬁcar que l'objectiu és la satisfacció de les necessitats en un marc equilibrat
entre aquestes i els medis disposats.
La recerca i la innovació han d'incorporar els valors esmentats per així contribuir a aquest equilibri. El Lequia ho ha estat fent durant
aquests 25 anys de vida i ha de continuar fent-ho. És una tasca que ultrapassa l'activitat tècnica però que és imprescindible per a una
societat en el futur més humana, més respectuosa amb l'entorn, i com diem ara, més circular.

TERESA DE LA TORRE I JORGE MALFEITO
ACCIONA
Un repte important del sector de l'aigua en el futur és la renovació de les infraestructures. En aquest sentit, és necessari una
modernització de les plantes per incloure las novas tecnologies (digitalització, TIC, Smart Water etc.). Aquesta renovació es necessària
també per reduir el consum energètic de les instal·lacions i per fer la transició al model d'economia circular. En aquest sentit és
important que a LEQUIA tingui especialistes en tecnologies més transversals però que, a més a més, tinguin coneixement del sector.
Tot això unit a la responsabilitat d'implementar polítiques d'igualtat y de donar oportunitats a las noves generacions de representar un
paper rellevant en la renovació del sector.
Acciona Agua fa seus els objectius per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, sent l'Objectiu número 6, aigua neta i
sanejament, el principal repte al qual les empreses del nostre sector podem contribuir; és una responsabilitat que hem d'assumir com
empreses tecnològiques que donen accés a serveis bàsics com l'aigua i el sanejament. Del compromís d'Acciona amb aquests objectius
sorgeix la Fundació Acciona.org per millorar el accés a l'aigua apta per al consum, al sanejament, i per la gestió racional de les
ecosistemes d'aigua dolça entre les comunitats locals en països en desenvolupament.
Finalment, hi ha la relació amb l'usuari ﬁnal. Que l’aigua arribi amb garanties de subministrament i qualitat al consumidor és
conseqüència de nombrosos i complexos processos que generalment no están valorats en la seva justa mesura per l'usuari. Arribar al
consumidor i aconseguir el seu compromís és un gran repte del sector de l'aigua.
Per tant, la societat deu ser inclosa en el model d'innovació de LEQUIA.
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FERNANDO VALERO CERVERA
AIGÜES TER LLOBREGAT

Actualment, l'abastament d'aigua de consum al món occidental es basa en tres pilars: quantitat, qualitat i continuïtat del servei. Ningú
es planteja que no disposarà d'aigua a les seves aixetes i que aquesta serà potable, però al mateix temps poca gent coneix la diﬁcultat
de disposar d'ella a partir de recursos cada vegada més minsos i més afectats per la pressió antropogènica que afecta a les grans
concentracions humanes.
Això ho sabem bé a l'àrea mediterrània a on la climatologia alterna sequeres amb pluges torrencials que sovint no es poden aproﬁtar.
En aquest escenari les aigües regulades, habitualment en embassaments, han estat les reserves “naturals” del recurs...ﬁns que s'ha
demostrat que no sempre son suﬁcients per fer front a la demanda. S'incorporen en aquest cas noves solucions com la construcció de
dessalinitzadores marines o d'aigües salobres, totes dues per fer servir recursos alternatius per mitjà de tecnologies de membranes.
Com quasi bé tot, la solució té dues cares: d'una banda les membranes aporten aigua amb una qualitat moltes vegades “a la carta”,
segura, amb una concentració de ions controlada i menor consum de reactius, però d'altra banda la seva exigència energètica és molt
elevada en comparació amb el tractament convencional.
Una altre solució es basa en la reutilització directa o indirecta de cabals d'eﬂuents d'estacions depuradores d'aigües residuals, que
puguin servir per incrementar els recursos que més endavant puguin ser potabilitzats. Aquesta solució, que tecnològicament està
superada, compta també amb dues cares: la primera i positiva, augmentar el recurs disponible i amb la continuïtat que aporta la
constant generació d'aigua residual de la població.
La cara negativa, la por que genera en determinats àmbits de la població i de l'administració reconèixer que part de l'aigua residual es
converteix en aigua potable, alternativa tecnològica que, a més, sense subvencions, pot ser encara més cara i energèticament més
desfavorable que el tractament convencional. Però no hi ha més, la societat tendeix a l'agrupació inﬁnita en entorns ﬁnits i el preu és
sempre una solució tecnològica.
És en aquest sentit on els centres de recerca com el LEQUIA-UdG han de treballar per trobar tecnologies més eﬁcients, més segures i
energèticament menys costoses i explicar i convèncer al ciutadà de les seves bondats... Això o redissenyar una societat totalment
diferent, en la que sigui la població la que s'acosti al recurs i no el recurs a la població...Tornem al poble?
Penseu la resposta cadascú de vosaltres i li dieu al LEQUIA-UdG.
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