
 

 

PREMIS DE L’AIGUA 2014 

 

 

El Jurat dels Premis de l’Aigua 2014, integrat per: 
 

• Sr. Sergi Mingote, President del Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Besòs. 

• Sr. Joan Roca, President del Consell Comarcal d’Osona 

• Sr. José Ignacio Casanova, Secretari de APPUE 

• Sr. Joan Castaño, Alcalde de Sant Celoni 

• Sr. Albert Camps, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers 
 
Reunit a Barcelona el dia 17 de Febrer de 2014, va decidir l’atorgament dels Premis 
següents: 
 

• Sr. Albert Vilalta González, a títol pòstum, primer Conseller de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya. 

• Sr. Francesc Vilaró i Rigol, per la seva trajectòria de gestor públic de l’aigua 
durant dècades. Fou el primer Director General d’Obres Hidràuliques de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Sr. Ròmul Gavarró i Castelltort, a títol pòstum,  per la seva trajectòria 
professional i personal al voltant de la gestió de l’aigua. Fou el primer 
Vicepresident de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 

• Sr. Rogeli Fletas Anglada, per la seva trajectòria professional. 

• Sr. Mariano Barriendos, per la seva contribució a la difusió de temes relacionats 
amb l’aigua. 

• Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 
l’Aigua, S.A., per la trajectòria i experiència de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona a través de la gestió de les instal·lacions de regeneració de les aigües 
no potables per a diferents usos. 

• Aigües de la Mina Vella, SCP, pel seu 150è aniversari de la seva fundació. 

• Diputació de Barcelona i Diputació de Girona, de forma conjunta, per la seva 
feina dins l’hàbitat del tritó del Montseny, dins l’àmbit dels Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny. 

• Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per la seva contribució al pla de 
millora de l’espai fluvial del riu Tenes. 

• Consorci d’Aigües de Tarragona. Pel 25è aniversari de la seva constitució. 

• Consorci de la Costa Brava, pels seus més de 40 anys de gestió dels serveis del 
cicle de l’aigua. 

• Museu de Ciències Naturals i Museu Blau, de Barcelona, per la seva exposició 
“Espai Terra, Catalunya com tu l’has vist”. 

 
L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc en un  acte públic que es celebrarà a la sala 
d’actes del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Catalunya, c/ Numància, 95-99, el dia 25 de 
març de 2014, a les 19 hores. 



 


