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Per tal d’obrir un debat al voltant de la importància 

i els reptes de l’aigua, la UVic i la Fundació Agbar, 

desenvoluparan sota la marca “Cercle de l’Aigua” la 

Jornada  Aigua, usos i coneixement, el dia 16 d’oc-

tubre de 2012, iniciativa promoguda per la Fundació 

AGBAR que per primera vegada es du a terme a la 

UVic.

L’esdeveniment tindrà lloc a l’aula Magna de la UVic. 

Buscarà propiciar el debat a l’entorn de l’ús eficient 

del recurs hídric i de l’anàlisi de la gestió de l’aigua 

a Catalunya.

Amb la participació de destacades personalitats lli-

gades al món públic, científic i cultural es reuniran 

diversos punts de vista i es convocarà de manera 

àmplia els diferents sectors de la societat, per tal 

d’avançar en la consciènciació mediambiental.

Al matí la Jornada inclourà la taula rodona L’ús sos-

tenible de l’aigua, amb les intervencions de diversos 

professionals implicats en el sector, i a la tarda la taula 

rodona La recerca en el marc de l’aigua, en què, a part 

d’altres científics, també hi haurà tres aportacions 

a càrrec d’estudiants preuniversitaris i universitaris 

que presentaran els seus treballs sobre els recursos 

hídrics. A continuació es descriuen les bases dels tres 

premis en els quals poden participar els estudiants. 



BASES:

El fet que la Jornada “Cercle de l’Aigua” Aigua, usos i coneixement, Fun-
dació AGBAR - UVic  es desenvolupi a la Universitat de Vic, fa escaient que 
els estudiants, ja siguin preuniversitaris o universitaris, esdevinguin també 
protagonistes de l’esdeveniment. Per assolir aquesta fita, s’ha organitzat 
un concurs de treballs o estudis inèdits dins el marc de l’aigua, els quals, 
amb una selecció prèvia, seran exposats a l’edifici de l’Escola Politècnica 
Superior (EPS) de la UVic, durant el mes d’octubre de 2012. Als tres millors 
treballs se’ls atorgarà el premi exposat en aquestes bases i podran parti-
cipar en una ponència en la sessió de tarda a Jornada del dia 16 d’octubre 
de 2012. 

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

Categoria A. Estudiants preuniversitaris:
Poden participar-hi tots els estudiants que durant el curs acadèmic 2011-
12 hagin realitzat un treball o estudi inèdit dins el marc de l’aigua, com a 
estudiant de batxillerat o de cicles formatius 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 2011/12 en alguna universitat de la Xarxa Vives 
d’Universitats http://www.vives.org/ca/les-universitats/). Han d’haver 
realitzat un treball o estudi inèdit sobre l’aigua durant el curs lectiu. Han de 
cursar estudis on es treballi l’àmbit de l’aigua.

2.   Els participants s’han de registrar a una de les tres categories i poden enviar 
com a màxim un treball individual.

3.  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.

4.   Els treballs que es presentin han de versar sobre:

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

b)  Estudis de la qualitat ecològica de les fonts, els rius, les basses, els estanys.

c)  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.

d)  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.                                                                                                

http://www.vives.org/ca/les-universitats/


5.  La convocatòria per a l’enviament dels treballs i del pòster s’obre de l’1 de 
juny de 2012,  fins al 31 d’agost de 2012 a les 14:00 h. (del 4 al 24 d’agost 
tancat per vacances).

a.  Caldrà omplir un formulari que es troba a l’aplicatiu                                           
http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-aigua-usos-coneixement/ i escriure:                                                                        
. Categoria de premi a què s’opta
. Títol del treball que es presenta 
· Nom de l’autor/a
·   Centre d’ensenyament secundari de procedència de l’estudiant (l’estudiant 

preuniversitari està matriculat durant el curs 2011/12)
·  Universitat de procedència de l’estudiant (l’estudiant universitari està matriculat 

durant el curs 2011/12)
·  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.

b.  Una carta signada i segellada per la direcció del centre, o del professor tutor, on 
s’acrediti que el treball s’ha realitzat durant el curs 2011/12.

c.  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.

d.  Els treballs s’han d’enviar en suport digital http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-
aigua-usos-coneixement/ 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 de ser enviats en format físic aniran a l’atenció de la senyora Núria Solé C/ 

Laura, 13. 08500 Vic. Barcelona. Es podran recollir  abans del 19 d’octubre de 2012.

6. Els treballs han d’estar redactats en català.

7.  La resolució del premi i el nomenament dels tres premiats guanyadors (un 
per cada categoria) tindrà lloc 25 de setembre de 2012 i es publicarà a http://
apps.uvic.cat/agbar-uvic-aigua-usos-coneixement/

8.  Els cinc treballs de cada categoria que el jurat consideri de més qualitat seran 
exposats a la Universitat de Vic durant el mes  d’octubre del 2012. La resolució 
dels treballs guanyadors tindrà lloc el 25 de setembre de 2012 i es publicarà a 
http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-aigua-usos-coneixement/

9.  Hi haurà un guanyador d’un premi per a cada categoria; els tres premiats 
pronunciaran una ponència d’uns deu minuts de durada sobre el seu treball 
en la Jornada Aigua, usos i coneixement  Fundació AGBAR - UVic  del dia 16 
d’octubre de 2012 a la UVic. En la clausura de la Jornada es farà el lliurament 
dels tres premis.

http://www.uvic.cat/
http://www.uvic.cat/
http://www.uvic.cat/


10.    El premi de la Categoria A que correspon a l’estudiant preuniversitari 
(batxillerat), consistirà en una beca que cobrirà una estada per a fer 
pràctiques al Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter, a 
Manlleu (Osona) retribuïdes per part de SOREA-Agbar/Cerm del Museu 
del Ter, durant un període de dos mesos l’estiu de 2013, i amb un treball             
de 6h/dia.

11.   El premi de la Categoria B que correspon a l’estudiant universitari (primers 
cursos d’universitat - 1r, 2n i 3r curs), consistirà en una beca que cobrirà una 
estada per a fer pràctiques a un Grup o Centre de Recerca de la Universitat de 
Vic, retribuïdes per part de SOREA-Fundació Agbar/UVic, durant un període 
de tres mesos el curs 2012/2013, i amb un treball de 4h/dia.

12.    El premi de la Categoria C que correspon a l’estudiant universitari (últim 
curs d’universitat), consistirà en una beca que cobrirà una estada per fer 
pràctiques al laboratori de referència d’Aigües de Barcelona a Collblanc 
(Hospitalet de Llobregat), retribuïdes per part de SOREA-Fundació Agbar, 
durant un període de quatre mesos el curs 2012/2013, i amb un treball de 8h/
dia.

13.   El jurat estarà format per membres destacats del món de la ciència i la 
tecnologia de l’aigua i els sistemes aquàtics, que s’anunciaran oportunament 
a http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-aigua-usos-coneixement/

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

15.   Protecció de dades. Les dades dels estudiants participants s’incorporaran 
al fitxer Concursos, creat per la Universitat de Vic per portar un registre 
dels participants 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.

16.   Els treballs guanyadors podran ser difosos des dels respectius llocs web de 
les entitats organitzadores d’aquest concurs, sense 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.

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

http://www.uvic.cat/


JORNADA  
AIGUA, USOS 
I CONEIXEMENT  
Vic, 16 d’octubre de 2012 
Universitat de Vic

Informació

Escola Politècnica Superior
Departament d’Indústries Agroalimentàries
i Ciències Ambientals (IACA)

C. de la Laura, 13
08500 Vic
93 881 55 19

nuria.sole@uvic.cat
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