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La recerca i la innovació en el marc de l’aigua cal 

que siguin potenciades per tal de contribuir a la 

sostenibilitat del planeta. És per aquest motiu que 

la UVic i la Fundació AGBAR tornen a col·laborar i 

convoquen la segona edició del Premi Aigua, Usos 

i Coneixement. 

L’aigua és un recurs bàsic i imprescindible per a la 

vida i per a tota activitat humana. L’aigua és font 

de plaer i de joc, d’oci, esport i cultura. Les activi-

tats que giren a l’entorn de l’aigua omplen tot ti-

pus d’esdeveniments socials. L’aigua no entén ni de 

fronteres, ni de barreres i ella mateixa marca el seu 

curs. El planeta s’ha de veure com una gran esfera 

d’aigua que cal comprendre de forma integral i, per 

tant, emprendre mesures per a la gestió global de 

l’aigua al món.

En data de 20 de setembre de 2013, i en el context 

de l’Any Internacional de la Cooperació en l’Esfera 

de l’Aigua, a la Sala Segimon Serrallonga de la UVic 

es farà entrega dels premis Aigua, Usos i Coneixe-

ment. Durant la sessió, al costat de ponències ci-

entífiques, estudiants preuniversitaris i universitaris 

presentaran els seus treballs sobre els recursos hí-

drics, tot optant a aquests premis.
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1. A QUI VA ADREÇAT

El premi Aigua, usos i coneixement es compon de tres categories:

·  Categoria A. Estudiants preuniversitaris. Poden participar-hi tots els estudi-
ants que durant el curs acadèmic 2012-2013 hagin realitzat un treball o estudi 
inèdit dins el marc de l’aigua, com a estudiant de batxillerat o de cicles forma-
tius de grau superior, en qualsevol centre d’ensenyament de Catalunya.

· Categoria B. Estudiants universitaris dels primers tres cursos d’universitat.

· Categoria C. Estudiants universitaris d’últim curs d’universitat.

A les categories B i C poden participar-hi tots els estudiants matriculats durant 
el curs acadèmic 2012-2013 en alguna universitat de la Xarxa Vives d’Universitats 
http://www.vives.org/ca/les-universitats/). Han de cursar estudis on es treballi 
l’àmbit de l’aigua i haver realitzat un treball o estudi inèdit sobre l’aigua durant 
el curs lectiu.
Els participants s’han de registrar a una de les tres categories i poden enviar com 
a màxim un treball individual.

2. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs per presentar poden tenir el format que sigui d’interès per l’autor/a; 
qualsevol és viable: document escrit, audiovisual, gràfic, digital, maqueta, pòs-
ter, Power-Point, fotografies, etc.

Els treballs que es presentin han de versar sobre:

· L’àmbit del món de la ciència i la tecnologia de l’aigua i els sistemes aquàtics.

·  Estudis de la qualitat fisicoquímica i/o ecològica de les fonts, aigües subterrà-
nies, els rius, les basses, els estanys.

·  El valor de l’aigua per a la societat: aigua envasada, consum d’aigua, aigua i 
salut pública, l’aigua en la preparació d’aliments, aigua per producció animal 
i/o vegetal.

·  Aspectes relacionats amb el tractament de l’aigua (potabilització, depuració, 
reciclatge, estalvi, etc.) tant de la que sigui apta pel consum humà, com de les 
aigües residuals. 

La convocatòria per a l’enviament dels treballs estarà oberta del 15 d’abril de 
2013 i finalitzarà el 3 de setembre de 2013 a les 14.00 h.

3. REQUISITS D’INSCRIPCIÓ

·  Caldrà omplir un formulari que es troba a l’aplicatiu http://apps.uvic.cat/ag-
bar-uvic-aigua-usos-coneixement/ en cas de ser necessari també us podeu 
adreçar a secretaria.eps@uvic.cat indicant: 

·  Categoria de premi al qual s’opta
·  Títol del treball que es presenta 

· Nom de l’autor/a

·  Centre d’ensenyament secundari de procedència de l’estudiant (on l’estudiant 
preuniversitari està matriculat durant el curs 2012-2013)

·  Universitat de procedència de l’estudiant (on l’estudiant universitari està matri-
culat durant el curs 2012-2013)

·  Resum (extensió màxima de 500 paraules): objectius, metodologia, resultats, 
conclusions, etc. Destacar la contribució personal al treball que es presenta. No 
s’hi inclouran figures.

·  Caldrà aportar una carta signada i segellada per la direcció del centre, o del pro-
fessor tutor, on s’acrediti que el treball s’ha realitzat durant el curs 2012-2013.

·  Els treballs per presentar poden tenir el format que sigui d’interès per l’autor/a; 
document escrit, audiovisual, gràfic, digital, maqueta, pòster, Power-Point, 
fotografies, etc.

·  Els treballs en suport digital s’han d’enviar a http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-
aigua-usos-coneixement/  en cas de ser necessari també us podeu adreçar a 
secretaria.eps@uvic.cat ; cal que els fitxers siguin PDF o, si es tracta de més 
d’un fitxer, en format ZIP. La mida total dels fitxers no pot passar dels 100 MB. 
En cas d’enviar els treballs en format físic, s’hauran de presentar a la secretaria 
de l’Escola Politècnica de la UVic (EPS); C/ Laura, 13. 08500 Vic. Barcelona, en els 
mateixos terminis establerts en el punt 2 d’aquestes bases. 

· Els treballs han d’estar redactats en català.

4. COMUNICACIÓ DELS TREBALLS SELECCIONATS

·  La resolució del premi i el nomenament dels tres premiats guanyadors tindrà 
lloc el dia 20 de setembre de 2013, en un acte públic a l’aula Segimon Serra-
llonga de la UVic. A l’acte, es convidaran als estudiants que hagin presentat un 
treball i es farà entrega dels premis.

·  Hi haurà un guanyador per a cada categoria i els tres premiats pronunciaran 
una explicació d’entre cinc i deu minuts de durada sobre el seu treball en la 
Jornada de l’entrega de premis. 

·  Els treballs no guanyadors es podran recollir abans del dia 27 de setembre de 
2013 a la Secretaria de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UVic, C/ Laura, 13. 
08500 Vic. Barcelona. secretaria.eps@uvic.cat

5. JURAT

El jurat estarà format per membres destacats del món de la ciència i la tecnolo-
gia de l’aigua i els sistemes aquàtics, que s’anunciaran oportunament a: 

·  http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-aigua-usos-coneixement/  
·  http://www.fundacioagbar.org/

El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis.

6. PREMIS

El premi de la Categoria A que correspon a l’estudiant preuniversitari (batxille-
rat), consistirà en una beca que cobrirà una estada per a fer pràctiques, amb 
una dotació econòmica, al Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del 
Ter, a Manlleu (Osona) durant un període de dos mesos l’estiu de 2014, i amb 
una dedicació de 6h/dia.

El premi de la Categoria B que correspon a l’estudiant universitari de primers 
cursos d’universitat - 1r, 2n i 3r curs, consistirà en una beca que cobrirà una 
estada per a fer pràctiques, amb una dotació econòmica, a un Grup o Centre de 
Recerca de la Universitat de Vic, durant un període de tres mesos durant el curs 
2013-2014, i amb una dedicació de 4h/dia.

El premi de la Categoria C que correspon a l’estudiant universitari d’últim curs 
d’universitat, consistirà en una beca que cobrirà una estada per a fer pràctiques, 
amb una dotació econòmica, al laboratori de referència d’Aigües de Barcelona a 
Collblanc (Hospitalet de Llobregat), durant un període de quatre mesos el curs 
2013-2014 , i amb una dedicació de 8h/dia.

7. PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades. Les dades dels estudiants participants s’incorporaran al 
fitxer Concursos, creat per la Universitat de Vic per portar un registre dels par-
ticipants a concursos organitzats per la Universitat. El nom dels participants es 
podrà difondre, identificant-lo com a autor del treball, per qualsevol canal o 
mitjà. La participació en el concurs implica donar el consentiment per tal que 
es portin a terme aquests tractaments. Els participants podran exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a la 
Universitat de Vic.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els treballs guanyadors podran ser difosos des dels respectius llocs web de les 
entitats participants (Universitat de Vic i Fundació Agbar) d’aquest concurs, sen-
se limitació temporal. En la difusió s’indicaran de forma clara el nom i cognoms 
de les persones autores. La resta de drets seguiran corresponent a les persones 
autores.

La participació en aquest premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 

BASES GENERALS


