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EL 9 NOU

POLÍTICA I SOCIETAT

La UVic acull un dens programa que inclou la conferència inaugural de l’ecòleg Ramon Folch

L’ús sostenible i la recerca centren la
jornada sobre l’aigua d’Agbar a Vic
Vic

L’ecòleg Ramon Folch serà
el responsable de fer la
conferència inaugural de la
jornada sobre “Aigua, usos i
coneixement”, que el Cercle
de l’Aigua, de la Fundació
Agbar, ha organitzat conjuntament amb la UVic aquest
dimarts. Aquest acte, que
es farà a l’Aula Magna de la
UVic, té com a objectiu que
hi hagi debat a l’entorn de
l’ús eficient de l’aigua i de
l’anàlisi de la gestió d’aquest
bé comú a Catalunya. La
jornada començarà a 2/4 de
10 del matí i a les 10 Folch
parlarà sobre “L’aigua: un
abundant recurs escàs”.
La jornada seguirà amb
una taula rodona al matí
sobre l’ús sostenible de
l’aigua, que moderarà Marc
Ordeix, investigador del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM). En aquesta
taula hi participaran l’enginyer agrònom i assessor
de la comunitat de regants
de Lleida Sergio Mothe; el
director d’I+D de Noel Alimentària, Jaume Planella; el
gerent d’Aigües Vic, Rogeli
Fletas; el tècnic del Consorci
de la Costa Brava, Lluís Sala,
i el president del Consell
Comarcal d’Osona, Joan
Roca. Es tracta d’explicar, en
aquest cas, diverses experiències de la gestió de l’aigua
per estalviar-ne al màxim.
Després de l’exposició de
cada un d’ells hi haurà un
debat i la cloenda del matí la
farà el rector de la UVic, Jordi
Montaña, i el president executiu d’Agbar, Àngel Simón.
La tarda comptarà amb
una altra taula rodona sobre
“La recerca en el marc de
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l’aigua”, que moderada per
Julita Oliveras, professora
de l’Escola Politècnica Superior de la UVic, comptarà
amb Fortià Prat, expert en la
qualitat de l’aigua en fonts
i pous; Antoni Genebreda,
professor d’Investigació del
Departament de Química
Ambiental de l’IDAEA/CSIC,
i Marc Ordeix, del CERM.
Tots tres parlaran d’investigacions fetes en l’àmbit de
la contaminació de les fonts,
dels contaminants emergents a les aigües i de l’estat
ecològic i biodiversitat a
rius i rieres, respectivament,
i també faran un debat. La
jornada es clourà cap a les 6
de la tarda i anirà a càrrec
de la vicerectora de Recerca
i Transferència de Coneixement de la UVic i el director
de Concessions de Catalunya
Nord d’Agbar, Xavier Ventayol.
Amb aquesta activitat,
el Cercle de l’Aigua pretén
dinamitzar, a través de diversos formats, el diàleg entorn
a diferents temes d’interès
econòmic, polític, social,
científic i mediambiental.
Agbar, de qui forma part, és
una empresa amb més de 145
anys en el sector de l’aigua.

El Ter al seu pas per Montesquiu durant la crescuda per pluges de l’any passat. A la UVic debatran sobre l’ús de l’aigua

De maig a novembre
El Cercle de l’Aigua ha fet també jornades a Barcelona i Mollerussa
Vic
D.A.

El cicle de jornades de debat
del Cercle de l’Aigua va
començar el maig passat
amb una conferència del
vicepresident de l’Institut
d’Estudis Econòmics i membre de la comissió de control de Caja Madrid, Juan
Iranzo, que va titular “Crisis
econòmica ¿Hasta cuándo?”, en la qual va reclamar
seguir endavant amb la
reforma financera encetada
per evitar que tanquin els
bancs. Al juny, Mollerussa
va acollir una jornada sem-

blant a la de Vic, en què
es va parlar de la gestió
hidràulica a la Catalunya
interior i de les iniciatives
que hi havia al territori. Va
ser en aquesta jornada que
el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé,
va proposar alliberar cabal
per a l’àrea metropolitana a
canvi de modernitzar recs i
noves indústries. La jornada
lleidatana també va comptar
amb un apunt històric sobre
la relació de l’aigua i la plana, a càrrec de Josep M. Solé
i Sabaté.
El passat mes de setembre
es va continuar la progra-

mació de les jornades amb
una xerrada del director de
l’Institut de Governança i
Direcció Pública d’ESADE,
Francisco Longo, que va
parlar de la necessitat de la
reforma del sector públic
per sortir de la crisi econòmica actual.
Després de la de Vic, l’any
es clourà amb una nova
xerrada el 29 de novembre a
l’Auditori de la Torre Agbar
a càrrec del catedràtic
d’Economia de la Universitat de Barcelona Germà Bel,
que farà una conferència
titulada “Les infraestructures, motor de creixement”.

Estudiants
de Manresa guanyen
el premi “Aigua,
usos i coneixement”
Un jurat format per
membres de la ciència i la
tecnologia de l’aigua han
atorgat el premi “Aigua,
usos i coneixement” per a
estudiants de Batxillerat als
estudiants Andrea Esteban
i Marc Soler, de l’institut
Guillem Catà de Manresa.
Els joves han guanyat amb
un treball titulat “Estudi del
Riu d’Or”, del qual faran una
breu exposició de deu minuts
a primera hora de la tarda
de dimarts. El premi és una
beca per a una estada per fer
pràctiques al Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, al
Museu del Ter de Manlleu.
Vic

Jornada
Aigua, usos i coneixement
16 d’octubre de 2012 a les 10.00 h

Universitat de Vic. Aula Magna

Per a més informació: www.cercledelaigua.cat
Incripcions a cercledelaigua@agbar.net
ENTRADA LLIURE
Segueix-nos a twitter @cercledelaigua
Organitzat per:

Dilluns, 15 d’octubre de 2012

