
 
 
 

                                                                                                                                                                                                               

 

Segona edició del Premi Aigua, Usos i Coneixement.  

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 activitats que giren a l’entorn de l’aigua omplen tot tipus 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 Coneixement. Durant la 
sessió, al costat de ponències científiques, estudiants preuniversitaris i universitaris presentaran els seus treballs 
sobre els recursos hídrics, tot optant a aquests premis. 

El Comitè Científicotècnic de la Segona edició del Premi Aigua, Usos i Coneixement, està format per: David 
Bosch, Marc Ordeix, Julita Oliveras, Marta Otero. 

 
Coordinadora: Julita Oliveras 
 
 
 
 

Normativa general Segona edició del Premi Aigua, Usos i Coneixement                                                                           

 
2.1. Comunicació per part dels estudiants que optin  pel premi (llegiu les bases 
http://apps.uvic.cat/cercle-aigua) 
Els treballs per presentar poden tenir el format que sigui d’interès per l’autor/a; qualsevol format és 
viable: Digital, Maqueta, Pòster, power-point, fotografies, vídeo, etc. 
 
Són exposicions gràfiques d'experiències d'intervenció i innovació pròpies dels eixos d'aquesta Jornada.  
Estaran exposats al llarg de la Jornada i també durant el mes d’octubre de 2012, en espais habilitats 
expressament per a aquest fi. 
 
Contingut. 
Segons el format que es presenti: 

- Digital: es disposarà d’ordinadors 
- Maquetes: les mides com a màxim han de ser 1x1m 

- Pòsters Recomanacions de format: 
• Les dimensions dels pòsters seran com a màxim de 120 cm (vertical) per 80 cm 

(horitzontal) que permetin una lectura clara a un metre i mig (1,5 m) de distància.  
• Impressió en paper, cartolina o paper fotogràfic. El material que s'utilitzi no haurà de 

ser excessivament gruixut o pesat, a fi d'assegurar la seva fixació al panell.  
L'autor/a proponent es farà càrrec de la impressió i port del cartell i/o material.  

Hi ha de figurar: el títol de l'experiència, nom de la persona responsable i la localització; els objectius de 
l'experiència a què fa referència el treball presentat, breu descripció i aspectes significatius, resultats o 
aprenentatges per a l’autor/a. 
 



La convocatòria per a l’enviament dels treballs s’obre de l’1 de juny de 2013, fins al 3 de setembre de 
2013 a les 14:00 h . (del 4 al 24 d’agost tancat per vacances). 
 
La resolució del premi i el nomenament dels tres premiats guanyadors (un per cada categoria) tindrà lloc  
el dia 20 de setembre de 2013 i es publicarà a http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-aigua-usos-coneixement/ 
 
 
Els treballs es podran recollir abans del 27 de setembre de 2013 a la secretaria de l’Escola Politècnica 
Superior (EPS) de la UVic.  secretaria.eps@uvic.cat 
 

2.2. Jurat del PREMI Aigua, usos i coneixement  Fun dació AGBAR - UVic  
El jurat estarà format per membres destacats del món de la ciència i la tecnologia de l’aigua i els 
sistemes aquàtics : 
 
Julita Oliveras (Professora UVic) 
Marc Ordeix (Coordinador del CERM i professor UVic) 
Fortià Prat (Farmacèutic. Farmàcia Prat Torelló. Professor col.laborador UVic) 
David Bosch (AGBAR) 
Jordi Ferrer Guiteras (Director Depurtech) 
Mercè Casellas Camprubí  (Cap del laboratori de Depurtech) 
Pere Parés Cuadras (Cap de Laboratori de l'EDAR de Vic) Consell Comarcal d'Osona 
Eva Masramon i Martín (Tècnica de sanejament del Consell Comarcal d'Osona) 
Teresa Arumí  (Directora tècnica del laboratori d’Aigües de Vic) 
Josep Serrat (Consell Comarcal d'Osona) 
 
 
 
Julita Oliveras 
26 d’abril de 2013 


