
Repte

Aigües de Barcelona és un motor de transformació ecològica, social

i digital. Per això, promou l'economia circular, la protecció dels

ecosistemes i de la biodiversitat per lluitar contra l'emergència

climàtica i tots els seus efectes.

La manera més sostenible i resilient d'adaptar-nos als efectes del

canvi climàtic és apostar per la regeneració de l'aigua. Regenerar és

sotmetre l'aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui

reutilitzar seguint un model circular que facilita no dependre

exclusivament de les condicions mediambientals i climàtiques per

garantir l'accés a l'aigua. Un cop regenerada, es pot retornar en

condicions òptimes als rius i aqüífers per començar de nou el cicle

de captació o bé subministrar-la directament a la indústria,

l'agricultura i a les ciutats per a diferents usos, com per exemple el

reg de zones verdes i la neteja de carrers.

L’aigua regenerada és aigua de proximitat, accessible i estable, que

fa possible una gestió sostenible i mediambiental responsable. És la

solució que dóna una “nova vida” a l’aigua després del seu ús.

Regenerar l’aigua és allargar la seva vida útil i assegurar recursos

hídrics amb la màxima qualitat, és garantir un recurs que tots sabem

que és escàs i, a la vegada, fonamental per la nostra prosperitat.
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Com impulsem l’ús de l’aigua regenerada?

Descripció

del repte

ODS 

relacionats

6. Aigua neta i sanejament, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 12. 

Producció i consum responsables, 13. Acció pel clima, 15. Vida 

d'ecosistemes terrestres



Elements 

clau

Eines, recursos i informació addicional per conèixer el problema

• Vídeo Regreen – Hort urbà d’aigua regenerada

• El blog d’Aigües de Barcelona - REGREEN, el potencial de 

l'aigua regenerada per a l'entorn urbà

• El blog d’Aigües de Barcelona - La regeneració de l’aigua per a 

un sanejament sostenible

• Regeneració i reutilització a l’àmbit metropolità

• Cicle integral de l’aigua
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https://www.youtube.com/watch?v=9O1huDs3Usg
https://www.aiguesdebarcelona.cat/blog-aigues/-/blogs/regreen-el-potencial-aigua-regenerada
https://www.aiguesdebarcelona.cat/blog-aigues/-/blogs/la-regeneracio-de-l-aigua-per-a-un-sanejament-sostenible
https://www.amb.cat/s/web/ecologia/aigua/cicle-de-l-aigua/reutilitzacio.html


• El grau d'innovació del projecte

• El grau de viabilitat del projecte

• El grau d'escalabilitat del projecte

• El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 

projecte

• Vídeo resum del projecte

• La presentació en format pitch del projecte

Criteris de 

valoració

Premi Categoria Júnior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

Categoria Sènior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

1 setmana d'acceleració

del projecte a una ciutat

estrangera amb totes les 

despeses pagades
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