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Amb la finalitat d’incentivar i potenciar l’esperit de re-
cerca i la creativitat científica en alumnes de batxillerat, 
els usuaris de l’aigua del Baix Ter volem recordar i ho-
menatjar al que fou el nostre tècnic hidrogeòleg, Jordi 
Montaner Roviras, dedicant-li aquest premi a la recerca.

Jordi Montaner Roviras (1964-2018), va néixer a Verges 
(Baix Empordà), era llicenciat amb grau en geologia per 
la UAB, diplomat en hidrologia subterrània per la FCIHS 
i Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental per la UPC. 
Va ser cofundador de la consultoria científica i estratè-
gica en geologia, aigua i medi ambient Geoservei, Pro-
jectes i Gestió Ambiental SL. Des de la seva creació va 
ser responsable de l’Àrea Tècnica de la Junta Central 
d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.

El principal tret distintiu com a professional va ser la 
pluridisciplinarietat havent efectuat treballs de cartogra-
fia, edafologia, hidrogeologia, geoarqueologia, geomo-
delització, ordenació del territori, recerca, divulgació, 
docència...i estimació pel territori del Baix Ter.

1. Temàtica
Treballs de recerca de batxillerat dedicats als àmbits 
de l’aigua, la geologia, el medi ambient i el desenvo-
lupament territorial al Baix Ter.

2. Participants 
El premi està obert a tots els alumnes de batxille-
rat de tots els centres d’ensenyament secundari de 
Catalunya. Es premiarà l’alumne redactor del treball i 
el centre impulsor.

3. Premis
S’estableix un premi i dos accèssits.
Premi: 600,00 € per a l’alumne i 400,00 € pel centre 
educatiu.
Els accèssits estan dotats amb 100,00 € per cada 
alumne.

4. Presentació 
Els treballs han de ser avaluats pel centre educatiu 
durant el mateix any de presentació al premi. Es 
poden presentar en format digital (pdf), i poden anar 
acompanyats d’audiovisuls, maquetes, etc.
Els treballs seran anònims. Per tant, no podrà ha-
ver-hi cap referència al nom de l’alumne, ni en el text 
ni en el material acompanyant. El nom ha de constar 
en el full d’inscripció adjunt a les bases, juntament 
amb el títol del treball.

Es poden presentar físicament tan a la seu de la 
Junta Central d’usuaris d’Aigua del Baix Ter (Mas 
Badia, s/n; Canet de la Tallada, La Tallada d’Empor-
dà (17134) com digitalment per correu electrònic a 
l’adreça info@aiguabaixter.cat.

5. Terminis
El termini de presentació finalitzarà el 30 d’abril de 
2020.
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6. Jurat i veredicte
El jurat estarà format per cinc persones. Dues en re-
presentació de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del 
Baix Ter i tres persones expertes independents i es-
pecialistes en geologia, hidrogeologia i medi ambient.

Per la concessió del premi, el jurat tindrà en compte 
els aspectes següents:

a. El rigor científic del treball.
b. Adequació a la temàtica 
c. La originalitat i el caràcter innovador en la forma 
d’abordar el treball i/o els seus resultats.
d. La pluridisciplinarietat en l’enfocament i desenvo-
lupament del treball
e. El potencial d’aplicació pràctica dels resultats del 
treball.

El jurat farà públic el seu veredicte durant el mes de 
juny. Aquest veredicte serà inapel·lable. Així mateix, 
el jurat s’ajustarà a l’esperit i a la lletra d’aquestes 
bases per a resoldre, si s’escau, qualsevol dubte que 
en la interpretació de les mateixes es pugui produir. 
El premi es podrà declarar desert si cap dels treballs 
presentats assoleix un nivell suficient a criteri del jurat.

7. Lliurament del premi
El lliurament de premis es realitzarà durant l’assem-
blea general d’estiu de la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigua del Baix Ter. En aquesta sessió, l’autor del 
treball guanyador podrà disposar de la paraula per 
a expressar les motivacions i el contingut del seu 
treball.

Amb posterioritat a aquest acte, els/les autors/es no 
premiats podran retirar els treballs presentats a con-
curs. Dels treballs que hagin estat premiats en que-
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darà una còpia a l’arxiu de la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigua del Baix Ter.

8. Altres determinacions
La participació en aquest premi suposa la plena 
acceptació de tots els punts d’aquestes bases, de 
manera que el jurat en podrà excloure els treballs que 
no compleixin les condicions establertes.

El fet de presentar-se en aquest premi, no exclou que 
es puguin presentar en d’altres concursos.
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Full d’inscripció 

Títol del treball de recerca

Autor/a

Adreça postal

Telèfon de contacte

Adreça electrònica

Institut

Nom del Tutor del treball

Signatura de l’alumne

Segell de l’institut

972 780 275 | info@aiguabaixter.cat | aiguabaixter.cat

Aquest treball de Recerca de Batxillerat es presenta 
al II premi “Jordi Montaner Roviras” d’acord amb les 
bases del premi disponibles a www.aiguabaixter.cat/
documents/PremiTreballRecercaJordiMontanerRo-
viras2020.pdf
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