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JORNADA SOBRE L’AIGUA

El coneixement
i la tecnologia,
el futur d’Agbar

El guardó va distingir un treball sobre l’estat de salut del riu d’Or, al Bages

Andrea Esteban i Guillem
Soler guanyen el premi
Aigua, usos i coneixement
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Andrea Esteban i Guillem
Soler van ser distingits
aquest dimarts amb el premi
Aigua, usos i coneixement,
que atorguen la Fundació
Agbar i la UVic pel seu treball sobre el riu d’Or, un curs
fluvial entre Castellnou i
Sant Fruitós, al Bages, que
desemboca al Llobregat.
Esteban i Soler, que eren
alumnes de l’institut Catà
de Manresa, van presentar
un treball que analitza la
salut del riu des de diferents
punts de vista. La conclusió
tenia un punt de denúncia:
és salinitzat i ha millorat.
El lliurament del guardó
–una beca al Centre dels
Rius Mediterranis– va anar a
càrrec de Marta Otero, vice-
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Xavier Ventayol, Andrea Esteban, Guillem Soler i Marta Otero, just després del lliurament del guardó

rectora de Recerca i Transferència de Coneixement de
la UVic, i Xavier Ventayol,
director de concessions de
Catalunya Nord d’Agbar. Al

final de la jornada, Ventayol
va referir-se als dos alumnes:
“El més important de la jornada són l’Andrea i en Marc.
Necessitem moltes més
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Andrees i molts més Marcs.
Investigar és molt important
i vosaltres ho heu fet: això
aporta nous coneixements i
millores personals i socials”.

L’empresa Agbar destina un
1,3% dels seus ingressos a
innovació. “Pot semblar poc
però és més del doble del
que destinen habitualment
altres empreses”, va explicar
Joan Cristià, director territorial d’Agbar. Cristià, que
juntament amb el rector
de la UVic, Jordi Montaña,
van cloure la jornada del
matí, va explicar que Agbar,
empresa que té el seu origen
en Aigües de Barcelona,
tindrà com a vector de futur
el coneixement. “Una tercera part de les vendes de la
nostra empresa són de tecnologia, solucions i formació
i aquesta és l’activitat que
dominarà en el futur”, va
afegir Cristià. D’altra banda,
Montaña va mostrar la seva
satisfacció pel fet que la jornada es fes a la UVic, perquè
“la universitat és el lloc ideal
per a la reflexió i el debat”
per afrontar els nous reptes
que té la societat.

