
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SOM?  
 

La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament 

Sostenible, creada l’any 2005 entre l’empresa 

DOW Chemical Ibèrica i la Universitat Rovira i 

Virgili, té entre les seves missions, realitzar 

divulgació i conscienciació entorn al concepte de 

Desenvolupament Sostenible.  

 
Més informació a:  

http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html 

 

Contacte  

desenvolupament.sostenible@urv.cat  

 

Premi de Recerca de la Càtedra DOW/URV de 

Desenvolupament Sostenible 

Ja que la Càtedra DOW/URV té, entre les seves 

missions, fomentar la recerca en l’àmbit de la 

sostenibilitat, convoca el I Premi de Recerca 

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament 

Sostenible per tal de recompensar el millor treball 

sobre aquesta temàtica realitzat per alumnes que 

pretenguin ampliar la seva formació cursant un 

postgrau/màster de caràcter ambiental dins la 

Universitat Rovira i Virgili. El premi consistirà en 

una subvenció d’un màxim de 2000 € per tal de 

matricular un curs de postgrau de la URV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOW Chemical Ibèrica 
[http://www.dow.com/facilities/europe/spain/iberica/index.htm] 

 

 

 

 

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible 
[http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premi de Recerca 
de la Càtedra DOW/URV 

de Desenvolupament 
Sostenible 

 

Del 8 de març al 30 de juny 
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BASES DEL PREMI 
 
1. Destinataris  

Alumnes que realitzin la preinscripció en un 
Màster Universitari de caràcter ambiental de 
la Universitat Rovira i Virgili. 

2. Temàtica 
La temàtica serà qualsevol relacionada amb el 
Desenvolupament Sostenible. Caldrà 
adscriure-la a un dels tòpics de la llista que 
figura a continuació. L’adscripció a un tòpic   
no implica la necessitat d’abordar-lo 
integralment, sinó que s’ha d’entendre com 
una descripció temàtica general. 

a. Desenvolupament Sostenible, recursos 
naturals i model energètic. 

b. Desenvolupament Sostenible, activitat 
econòmica i desigualtats socials.   

c. Desenvolupament Sostenible, Canvi 
Global i Canvi Climàtic. 

d. Altres temàtiques relacionades amb el 
Desenvolupament Sostenible. 

3. Aproximació dels treballs 
Qualsevol de les temàtiques descrites en el 
punt anterior podrà ser abordada tant en 
forma de compilació actualitzada de 
coneixement (state of the art) com a partir de 
la realització d’estudis de recerca sobre un 
aspecte concret. En qualsevol cas, es valorarà 
especialment les possibilitats de continuïtat 
durant els estudis de postgrau del treball 
iniciat. 

4. Característiques i extensió dels treballs 
Hauran de ser originals i inèdits, tot i que 
s’admetran treballs realitzats en el marc dels 
estudis en curs, sempre que hagin estat 
elaborats de forma individual. En qualsevol 
cas, s’hauran de presentar acompanyats d’una 
carta aval signada per un professor de la URV. 
L’extensió     màxima      dels      treballs      serà 
 

 
 
 

de 100 fulls A4, amb interlineat 1.5 i amb 
lletra Arial 12 o similar.  

5. Lliurament del treball 
Els treballs es lliuraran abans del 30 de       
juny de 2010 a la Secretaria del   
Departament de Geografia (Campus 
Catalunya, despatx 4.38). El lliurament, 
inclourà: 

a. Exemplar imprès del treball i exemplar 
en pdf.  

b. Full de dades personals (Nom, DNI/NIE, 
e-mail i telèfon de contacte). 

c. Prova documental de la preinscripció    
al curs de Màster Universitari de 
caràcter ambiental.  

d. Carta aval d’un professor de la URV, 
indicant que es tracta d’un treball 
original i inèdit i/o realitzat en el marc 
dels estudis en curs. 

6. Jurat i resolució del premi 
El jurat estarà composat per un representat   
de designat per DOW Chemical Ibèrica,          
un representant de la Universitat Rovira i 
Virgili i un tercer designat per la Direcció        
de la Càtedra DOW/URV de   
Desenvolupament Sostenible. Aquest jurat 
podrà cercar assessorament extern si ho 
considera necessari, declarar desert el       
premi o declarar guanyadors ex aequo           
dos o més treballs, que es repartirien              
en forma a decidir la quantia total del       
premi. En qualsevol cas, la seva decisió        
serà inapel·lable. 

7. Publicació de la resolució 
La resolució es publicarà abans del 20 de  
juliol de 2010 en la pàgina web de la     
Càtedra DOW/URV de Desenvolupament 
Sostenible  

 

 
 
 
(http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsost
enible/index.html) i es notificarà a les 
persones premiades. 

8. Obligació dels concursants i de la Càtedra 
DOW/URV de Desenvolupament Sostenible 
El fet de presentar-se en aquest concurs 
implica acceptar les bases del mateix i 
renunciar a qualsevol reclamació legal 
respecte al seu desenvolupament i/o 
resolució. L’acceptació del premi per part de 
les persones guanyadores implica les següents 
obligacions: 
 1. Utilitzar l’import del premi exclusivament 

per matricular el curs indicat en el 
formulari annex. En cas de que aquesta no 
pogués formalitzar-se, l’import del premi 
passaria a un altre participant o el premi 
quedaria desert. 

 2. Acudir a l’acte de presentació del premi 
que la Càtedra DOW/URV de 
Desenvolupament Sostenible realitzarà en 
iniciar-se el curs 2010/2011. 

 3. Permetre la seva publicació integral o 
parcial dins la pàgina web de la Càtedra 
DOW/URV de Desenvolupament 
Sostenible i/o en altres medis que es 
considerin oportuns, sempre que es citi 
l’autoria del treball.  

 4. La Càtedra DOW/URV de 
Desenvolupament Sostenible es reserva el 
dret d’exhibició i publicació de les idees 
presentades al concurs, sempre citant-ne 
l’autoria.   

 5. La Càtedra DOW/URV de 
Desenvolupament Sostenible garantirà 
l’anonimat de tots els participants fins el 
moment de l’elecció de les obres 
guanyadores. 

http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html

