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Esdeveniments més rellevants

Els dies 3 i 4 de setembre, la URV acollí la 28a edició del simposi internacional sobre la 
teoria no lineal i les seves aplicacions NOLTA, (International Symposium on Nonlinear 
Theory and Its Applications), on  250 investigadors d’arreu del món es reuniren al Palau 
de Congressos de Tarragona en aquest esdeveniment científic  És la primera vegada que el 
congrés internacional s’ha organitzat a l’Estat espanyol  

Del 9 al 18 de setembre, la Setmana de la Ciència 2018 portà més de 40 activitats arreu 
del territori  La Setmana de la Ciència és l’esdeveniment anual de divulgació de la ciència 
més important en l’àmbit europeu  Durant uns dies, un gran nombre d’entitats i instituci-
ons d’arreu organitzen activitats amb l’objectiu de fomentar l’interès de la societat per la 
ciència i el coneixement, i d’ensenyar els darrers avenços científics i tecnològics de manera 
atractiva i propera  Aquest 2018, la Setmana de la Ciència coincideix amb l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural que promou la Unió Europea i amb la celebració dels 150 anys del 
naixement del lingüista i gramàtic català Pompeu Fabra 

Entre els dies 10 i 14 de setembre, la URV va acollir per primera vegada a l’Estat espanyol 
la conferència internacional Advanced Laser Technologies en la seva 26a edició  S’hi re-
uniren 185 participants de més de vint països, dels quals 165 presentaren comunicacions 
sobre els darrers avenços que s’han fet tant en recerca fonamental com en les aplicacions 
de la tecnologia làser  

El dia 17 de setembre, al Mercat Central de Tarragona, es presentà la primera edició de 
la Nit Europea de la Recerca, un esdeveniment públic dedicat a la divulgació de la cièn-
cia que té lloc cada any en 300 ciutats de 30 països d’Europa alhora i que se celebrà per 
primer cop en aquesta demarcació  Intervingueren Francesc Díaz, vicerector de Recerca 
i Planificació Científica de la URV; Francesc Roca, conseller d’Educació de l’Ajuntament 
de Tarragona, i Elvira Ferrando, consellera de Comerç i Universitats del mateix consistori 
municipal 

El dia 20 de setembre, el Campus Terres de l’Ebre es va sumar als actes de commemora-
ció del 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra i dels 100 anys de la Gramàtica 
Catalana  Ho feu amb una conferència magistral a càrrec del catedràtic de Filologia 
Catalana de la URV i comissari de l’Any Pompeu Fabra, Jordi Ginebra, que se centrà en 
respondre la pregunta que dóna títol a la conferència: “Per què ens interessa la figura de 
Fabra?

El dia 27 de setembre es presentà a l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona un joc per sen-
sibilitzar als joves sobre el sensellarisme  “El Llindar” és una activitat basada en els jocs de 
rol de taula dirigida a un grup d’entre 10 i 25 alumnes amb edats a partir dels 15 anys, pro-
duïda per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV i que pren com a fonament científic 
l’informe “Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the 
context of evictions”, l’investigador principal del qual és el Dr  Padraic Kenna (NUI) i que 
investigadors de la Càtedra van co-coordinar 

Del 28 de setembre al 7 d’octubre se celebrà a l’Auditor Felip Pedrell de Tortosa el Congrés 
Internacional “80 anys de la Batalla de l’Ebre” , amb l’objectiu de donar una visió el més 
transversal possible de la Batalla de l’Ebre, l’any que se’n compleix el 80é aniversari, i a 
l’hora posar també el focus en la microhistòria local  

Els dies 28 i 29 de setembre se celebrà la Nit Europea sota el lema “La recerca, patrimoni 
de tothom”  Més de 60 investigadors de la Universitat i dels instituts de recerca del territori 
hi participaren, amb l’objectiu de donar a conèixer la importància de la investigació per a 
la societat i crear interès entre la ciutadania  
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El dia 19 de setembre, el director de la Càtedra UNESCO per al Diàleg Intercultural Mediterrani 
i professor de la URV, Enric Olivé, ha participat a París com a ponent a la conferència internaci-
onal per la pau organitzada per la delegació permanent de Costa d’Ivori a la UNESCO “Diàleg 
intercultural i interreligiós per a un món de pau, harmonia i tolerància”  Ha analitzat els factors 
que han dut al trencament de l’harmonia social i al desequilibri entre nacions i continents 

El dia 1 d’octubre, la rectora de la URV, María José Figueras, i la regidora de Turisme de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Yolanda Pérez Díaz, van signar un conveni específic 
de col·laboració entre l’Ajuntament i la Universitat per a la creació de la segona edició del 
premi d’investigació “Càmpings de Mont-roig del Camp – Miami Platja”  El premi valorat 
en 2 000 euros, que aporta el consistori, s’atorgarà a la millor proposta de projecte de re-
cerca sobre les tendències i perfils dels clients dels càmpings del municipi 

El dia 5 d’octubre, els estudiants internacionals que han arribat a la URV aquest curs van 
trobar-se al campus Catalunya en l’acte de benvinguda institucional que se celebra anual-
ment  Durant l’acte van conèixer els serveis que tenen a l’abast i les activitats a través de 
les quals poden integrar-se  En total, aquest primer semestre del curs 2018-19 hi ha 740 
estudiants d’altres països que són a la URV per primera vegada: 274 són estudiants de mo-
bilitat de programes d’intercanvi; 62 provenen de la Xina a través del programa específic 
de la FURV; 69 són estudiants de nou ingrés  

El dia 5 d’octubre, el director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi 
Bono, dictà la conferència “Nous escenaris i reptes en el sistema turístic català”, al Campus 
de les Terres de l’Ebre  El sector turístic és un dels que més possibilitats de futur té a les 
Terres de l’Ebre i els últims anys ha experimentat un important creixement lligat sobretot a 
la marca  Reserva de la Biosfera  

El dia 5 d’octubre, els estudiants internacionals que han arribat a la URV aquest curs van 
trobar-se al campus Catalunya en l’acte de benvinguda institucional que se celebra anual-
ment  Durant l’acte van conèixer els serveis que tenen a l’abast i les activitats a través de 
les quals poden integrar-se  En total, aquest primer semestre del curs 2018-19 hi ha 740 
estudiants d’altres països que són a la URV per primera vegada: 274 són estudiants de mo-
bilitat de programes d’intercanvi; 62 provenen de la Xina a través del programa específic 
de la FURV; 69 són estudiants de nou ingrés  

El dia 13 de setembre se celebrà a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa l’acte 
d’inauguració del curs 2018-19  Pronuncià la lliçó inaugural la Dra  Anna Veiga, directora 
del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona  La seva 
conferència port per títol: “Cèl·lules mare pluripotents: recerca i aplicacions clíniques”  
A l’acte, a més, intervingueren la rectora de la URV, Maria José Figueras; el president del 
Consell Social d’aquesta Universitat, Joan Pedrerol; el director general d’Universitats de la 
Generalitat, Josep Pallarès, i l’alcalde de Reus, Carles Pellicer  

El dissabte 6 d’octubre, 99 inscrits i 72 piragües -50 dobles i 22 individuals- van participar 
en la quarta piraguada pel riu Ebre organitzada pel servei d’Esports de la URV i el Campus 
Terres de l’Ebre  

El dia 6 d’octubre tingué lloc la inauguració de curs a la seu del Campus extens a Cambrils, 
amb el Recital poètic i musical Desig, ofert per M  Carme Domingo (mezzosoprano), Joan 
Biscosa (clarinet) i Josep Maria Gomis (piano)  

El dia 8 d’octubre se celebraren les Jornades Code Week URV, organitzades per la URV, 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Goole Developers Group Tar-
ragona  Es tracta d’un taller de formació sobre Makey Makey per a estudiants i docents 
d’educació primària i taller de formació d’Sacratch per Arduino per a estudiants i docents 
d’ESO impartit als campus universitaris de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca i El Vendrell  
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Del 8 al 10 d’octubre tingué lloc a la Facultat d’Educació i Psicologia la Setmana Europea 
del Codi, en què han participat un miler d’alumnes de 19 centres de primària i secundària 
de la demarcació, que juntament amb els seus professors han estat formats per voluntaris, 
la majoria estudiants de la URV, en l’ús de Makey Makey i Arduino  La Setmana del Codi 
és un esdeveniment que se celebra als països de la Unió Europea del 6 al 21 d’octubre 
amb l’objectiu d’apropar la codificació i l’alfabetització digital a tothom de manera diver-
tida i atractiva, per entendre com funciona la tecnologia i desenvolupar les habilitats per 
programar i innovar  La URV se sumà a la iniciativa acollint la formació en codi en els cinc 
campus de la Universitat 

El dia 9 d’octubre tingué lloc la inauguració de curs a la seu del Campus Extens a Amposta, 
amb la lliçó “Començar amb bon peu: eines per acompanyar els infants i les seves famílies” 
a càrrec d’Alba Castellví, educadora, sociòloga i mediadora  

El dia 11 d’octubre es van lliurar els premis del I Concurs de Dibuix Esborrem el Dolor In-
fantil, de la Càtedra de Dolor Infantil URV-FG dins de la seva campanya de sensibilització 
Esborrem el Dolor Infantil  El concurs premia als autors dels tres millors dibuixos de cada 
categoria  Han participat alumnes de primària, secundària i educació especial d’escoles 
del Camp de Tarragona  

El dia 15 d’octubre tingué lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-19 del Cam-
pus Terres de l’Ebre  Presidí l’acte el vicerector d’Economia i director del Campus Terres de 
l’Ebre, el Dr  Jordi Sardà 

El dia 15 d’octubre tingué lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-19 del Cam-
pus Terres de l’Ebre  Presidí l’acte el vicerector d’Economia i director del Campus Terres de 
l’Ebre, el Dr  Jordi Sardà 

El dia 16 d’octubre  i amb motiu del Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardía-
ca, es presentà al públic el Centre de Formació i Innovació en Simulació de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut de la URV (FMCS) i de l’Hospital Universitari Sant Joan de 
Reus  Es tracta d’un centre que forma els estudiants de la pròpia facultat perquè adquireixin 
les competències necessàries per a l’exercici de la seva professió 

El professor Jordi Moreras, adscrit al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 
de la URV ha publicat el llibre “Identidades a la Intemperie”, d’Edicions Bellaterra  En el 
context actual, l’obra permet comprendre la radicalització més enllà del que presenten els 
mitjans de comunicació social  

Aquest mes d’octubre, 40 joves de 1r de batxillerat inicien una nova edició del programa 
Talent Jove a la URV  Durant dos cursos aniran a la Universitat per rebre classes avançades 
de matemàtiques i física de nivell superior, que els impartiran professorat i personal inves-
tigador de la URV  

El dia 17 d’octubre, la Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) de la URV va presentar 
al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a Móra d’Ebre, el Butlletí d’Anàlisi de la Con-
juntura Local de les Terres de l’Ebre del segon trimestre del 2018  Una de les dades més 
importants que es desprèn de l’informe és que l’economia de les Terres de l’Ebre ha tornat 
a créixer per quart trimestre consecutiu per sobre de la mitjana catalana, tot i que continua 
baixant el nombre d’autònoms 

El dia 18 d’octubre tingué lloc l’acte d’inauguració del curs de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut, en què el Dr  Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca, 
impartí la conferència “Un bon servei de salut i bon sistema de formació de salut no  són 
negocis separats”, on reivindicà una carrera professional mèdica en què formació i recerca 
es concebin de manera integral 
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Els dies 19 i 20 d’octubre la URV va acollir el segon congrés estatal de biotecnologia del 
vi, el qual reuní reuneix estudiants, doctorands i professionals  L’organitzà la Federació 
Espanyola de Biotecnòlegs en col·laboració amb la URV  En aquest congrés hi participen 
professors i professores de les Universitats de Bordeus, València, Vigo, del CSIC i de la 
Universitat Rovira i Virgili   

L’Aula Magna del campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili acull els dies 19 i 20 
d’octubre la segona edició del congrés de biotecnologia del vi Invinotec  Es tracta d’un 
esdeveniment que reuneix professionals i afeccionats del vi i d’altres begudes fermentades 
i/o derivades  Hi participen investigadors de les Universitats de Bordeus, València, Vigo, del 
CSIC i de la Universitat Rovira i Virgili   

Del 22 al 25 d’octubre, el grup de recerca de la URV ISOCAC organitzà el Cicle de confe-
rència Any Cardenal Vidal i Barraquer (1868-2018), les quals tingueren lloc a la sala Santa 
Tecla Centre Tarraconense 

El dia 24 d’octubre se celebrà l’acte d’inauguració de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria amb la lliçó inaugural pronunciada per José Manuel Barrios, cap d’innovació d’Ap-
plus IDIADA, amb el títol “Retos y oportunidades en el sector Automoción: Conducción 
autónoma, vehículo eléctrico y movilidad compartida”  Els col·legis professionals de les 
diferents branques de les enginyeries que s´imparteixen a l’Escola lliuraren premis als mi-
llors expedients dels ensenyaments de grau i màster del curs 2016-2017  

El dia 26 d’octubre tingué lloc l’acte d’inauguració de la Facultat d’Economia i Empresa 
amb la conferència “La indústria: fonaments del creixement i futur sostenible”, a càrrec de 
Raül Blanco, Secretari General d’Indústria i de la PIME, que depèn del Ministeri d’Indús-
tria, Comerç i Turisme   A més, es reconegué la trajectòria professional de Cèsar Grinyó, 
Director Financer i de Control de Gestió d’AKI Portugal i exestudiant de la facultat, i es 
lliuraren els premis Fundació Mútua Catalana de la Fase Local de la X Olimpíada d’Eco-
nomia i el premi Fundació Coll-Urgellès a l’estudiant amb millor nota d’admissió del curs 
2018-19  

El dia 26 d’octubre, Oriol Ivern, xef del restaurant Hisop, impartí la conferència “Les 
condicions laborals de l’hoteleria no són acceptables al 2018”, en el si de la jornada 
“Formació en Gastronomia i Turisme  FP + Universitat, la clau per un servei de qualitat 
turística”, que comptà amb 170 inscrits  L’activitat formava part del Tercer Congrés Ca-
talà de la Cuina, que coordina la Facultat de Turisme i Geografia de la URV al Camp de 
Tarragona 

El dia 8 de novembre se celebrà al Campus Catalunya la XV trobada de la Societat Catalana 
d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

El dia 9 de novembre se celebrà l’acte de celebració del 10è aniversari del Campus Extens 
de la URV, que tingué lloc al Teatre Principal de Valls 

Del 12 al 15 de novembre se celebrà a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 
la XXVII Setmana Psicològica, jornades de caràcter científic i acadèmic organitzades pels 
estudiants del grau de Psicologia que donen a conèixer els darrers avenços i temes de dis-
cussió en l’àmbit de la Psicologia  Destacà la sessió sobre l’anàlisi de la conducta criminal 
aplicada al terrorisme yihadista 

El dia 14 de novembre, la rectora de la URV, María José Figueras, i el president del Consorci 
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) del Grup d’Acció Local Ribera d’Ebre-
Terra Alta, Carles Luz, van signar al Campus Terres de l’Ebre un conveni per impulsar el 
primer espai de coworking universitari situat en un entorn rural: el projecte URV Emprèn-
coworking que estarà instal·lat al campus ebrenc  
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El dia 15 de novembre tingué lloc l’acte d’inauguració del curs a la Facultat de Química 
amb la lliçó inaugural que poràa per títol “Micro y nanotecnologías analíticas de vanguar-
dia en los ámbitos del diagnóstico clínico y de la seguridad alimentaria”, a càrrec del Dr  
Alberto Escarpa, Catedràtic de Quimica Analítica de la Universidad de Alcalá  A més, es 
lliurà el premi als alumnes amb millor nota d’accés que han iniciat estudis a la Facultat de 
Química el curs 2018-19, i es reconegué al PAS i PDI que ha complert 25 anys de dedica-
ció a la Facultat o s’ha jubilat el curs 2017-2018  

El dia 15 de novembre se celebrà a l’Autoritat Portuària de Tarragona la 26a edició de les 
Jornades Científiques que la Fundació Mediterrània feu en col·laboració amb la URV i que 
tenien per lema “Economia circular: utopia o realitat?” El debat se centrà en aquesta estra-
tègia global, que aposta per reaprofitar els recursos al màxim mitjançant la reutilització, el 
reciclatge i la reducció  

El dia 16 de novembre la URV col·laborà en la II Jornada de “Treball Social Sanitari, peça 
clau en salut”, que tingué lloc al Campus Catalunya 

El dia 22 de novembre se celebrà el XI Seminari internacional de recerca en infermeria, que 
té per objectiu fer visible la recerca que s’està fent en diversos àmbits d’aquesta disciplina  
Durant l’acte es lliurà el premi que atorga la fundació STS al millor Treball de Fi de Grau 
en infermeria del curs 2017-18  

Els dies 22 i 23 de novembre se celebrà a al Campus Catalunya el  IV Congrés Internacional 
d’Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal,  que es fa coincidir amb la VII Reunió d’Arque-
ologia Cristiana Hispànica  El títol de la trobada fou “El cristianisme a l’Antiguitat tardana: 
noves perspectives” 

El dia 25 de novembre es commemorà el Dia internacional per a l’eliminació de la vio-
lència contra les dones i la URV s’hi adherí amb la celebració de diversos actes  El primer 
i central es feu al campus Catalunya, on diverses expertes van debatre sobre l’aplicació 
de Llei catalana dels Drets de les Dones per eradicar la violència masclista, que compleix 
10 anys  El dia 29 de novembre es feu una conferència al campus Terres de l’Ebre sobre 
l’abordatge de la violència masclista 

El dia 28 de novembre se celebrà l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-19 de la 
Facultat d’Enologia, que comptà amb la lliçó inaugural de Jordi Diloli, professor d’Història 
Antiga i Arqueologia de la URV: “In vino veritas  La producció i la socialització del vi a la 
Península Ibèrica durant l’antiguitat”  En el decurs de l’acte es lliurà la beca de l’Institut 
Català del Suro i AECORK pel Màster de Begudes Fermentades, curs 2017-18  Tot seguit es 
presentaren els nous vins elaborats al celler experimental del Mas dels Frares  

Els dies 28, 29 i 30 de novembre, el Departament de Filologia Catalana va organitzar el V 
Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” 

El dia 30 de novembre tingué lloc l’acte d’inauguració del curs 2018-19 de les Aules d’Ex-
tensió Universitària de la Gent Gran de la URV a Santa Coloma de Queralt 

El dia 3 de desembre tingué lloc a Amposta la presentació del Butlletí d’Anàlisi de la 
Conjuntura Econòmica de les Terres de l’Ebre corresponent al tercer trimestre del 2018, 
document elaborat per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV que analitza 
l’evolució de l’economia a les quatre comarques de l’Ebre  La presentació anà a càrrec del 
director de l’esmentada càtedra, Juan Antonio Duro i hi foren presents l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs i el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarés 

Per commemorar el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, el dia 
10 de desembre se celebrà al Campus Catalunya un workshop amb la participació de di-
versos ponents: Santiago Castellà, del Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials de la URV; 
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Carme Colomina, del Barcelona Center for International Affairs; Bartosz Kaczorowski, de la 
Universitat de Lòdz (Polònia), i Fouad Nohra, del Centre d’Estudis Diplomàtics i Estratègics 
(França)  

El dia 11 de desembre es presentà al CRAI del Campus Catalunya el llibre La revolució que 
havia de canviar el món: Cent anys del 1917, a càrrec d’Aïda Sánchez, investigadora en 
història de les dones, L’acte comptà amb la participació de Josep Sánchez Cervelló, cate-
dràtic d’Història Contemporània de la URV i Jaume Camps Girona, coordinador de l’obra  
Cent anys després de l’assalt del Palau d’Hivern, l’obra 

El dia 11 de desembre tingué lloc l’acte d’inauguració curs de formació en Orientació 
Professional per a la Inserció Sociolaboral (INSERLAB) que ha posat en marxa la Fundació 
URV, on participen catorze joves amb discapacitat intel·lectual  Intervingueren Misericòr-
dia Camps, vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís social de la URV; 
Francesc Tarragona, director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat al Camp de Tarragona, i Ángel Belzunegui-Eraso, director de la Càtedra d’In-
clusió Social de la URV  Els participants visitaren el Rectorat el dia 12 de febrer, on foren 
rebuts per la rectora i diversos membres de l’equip de direcció 

El dia 11 de desembre es presentà a la Cambra de Comerç de Tarragona l’Informe de con-
juntura de la URV i les cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls titulat Cap a on va l’eco-
nomia de Tarragona? En aquest estudi es presenten les principals línies del darrer trimestre 
de l’economia a les comarques de Tarragona i les tendències per als propers mesos  

El dia 17 de desembre va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs de la Facultat de Turisme i 
Geografia amb la taula rodona Paisatge dels genis, cuina i territori, on s’hi presentà el projec-
te La cuina dels genis  Durant l’acte, també es feu el lliurament del Premi al Treball de Recer-
ca de Batxillerat 2018 en l’àmbit del turisme i el lliurament del Premi PortAventura World a 
la millor trajectòria acadèmica de turisme de la URV, que ja compta la tretzena edició  

El di 15 de gener se celebrà al Paranimf del Rectorat l’acte de benvinguda als estudiants 
de doctorat de la URV, que comptà amb la benvinguda de la rectora i la presència del di-
rector de l’Escola de Postgrau i Doctorat, Josep Ribalta, i el cap de la Unitat de Doctorat i 
Recerca, Ignasi Salvadó  Es donà informació sobre les polítiques de la URV sobre temes de 
doctorat i qüestions pràctiques essencials, com ara l’avaluació anual, els processos, l’accés 
a la intranet i les activitats de formació 

El dia 18 de desembre tingué lloc a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa, la 
jornada Innovacions disruptives i start-up, on s’hi presentarà l’estudi Start-up: innovacions 
disruptives a Catalunya, elaborat per investigadores de la URV, la UB i la Universitat de 
Caen a Normandia, França  A més, els fundadors de les empreses Biosfer Teslab, Creatsens, 
El nan casteller, Prokey drinks i Place to plug explicaren la seva experiència sobre la inno-
vació al territori  

Del 19 al 22 de febrer la URV recordarà l’escriptor Jordi Tiñena amb unes jornades sobre 
la seva obra titulades “Jornades Jordi Tiñena: obra literària i pedagògica” Les jornades han 
servit d’homenatge a Tiñena, que va morir al març de 2018, i han posat en relleu els dos 
àmbits en els quals va destacar: d’una banda, el pedagògic, amb la seva activitat com a 
adaptador de clàssics catalans, i de l’altra, com a novel·lista, centrat en la literatura històri-
ca i la novel·la negra en la seva darrera etapa 

Fins el 25 de gener es pogué visitar al CRAI del Campus Bellissens l’exposició #FotoRecer-
ca2018  És un recull de les imatges presentades al IV Concurs de Fotografia Científica a les 
Xarxes Socials  En total són 25 imatges que mostren la recerca i les activitats de divulgació 
científica de la Universitat Rovira i Virgili  La mostra recorrerà els diferents CRAI de la Uni-
versitat fins al juny 
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El dia 29 de gener se celebrà al Campus Sescelades el Girl’s Day, jornada per promocionar 
els estudis d’enginyeria entre les estudiants d’ESO a través de la seva participació en tallers 
i xerrades amb estudiants i exestudiants enginyeres  “La societat necessita enginyeres  Ne-
cessitem professionals que tinguin l’enginy per dissenyar els productes i la tecnologia ne-
cessària per a la societat del futur”  Aquest és el missatge que la directora de l’Observatori 
de la Igualtat de la URV, Inma Pastor, ha transmès a les 90 noies alumnes d’ESO durant la 
benvinguda al Girl’s Day i que repetí a les 90 més que hi participaren el dia 12 de febrer 

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili organitzà el 
dia 2 de febrer la vuitena edició de la FIRST (For Inspiration and Recognition of Science 
and Technology) LEGO League (FLL), que enguany se celebrà al Palau de Congressos de 
Tarragona  Comptà amb la participació de 30 equips procedents de 24 escoles diferents 
de la demarcació  Un total de 300 joves de 10 a 16 anys competiren a la FLL sènior i uns 
altres 130 de 6 a 9 anys ho van fer a la FLL Junior, assolint un nou rècord de participació  
Assistiren a l’acte la rectora i diversos membres de l’equip de direcció 

43 alumnes de tretze centres de secundària de la demarcació de Tarragona van participar 
el dia 2 de febrer en la prova teòrica de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya que es va fer 
a Tarragona  Organitzada per les facultats de Química i Enologia de la URV, té l’objectiu 
estimular i implicar els estudiants de segon curs de batxillerat en la temàtica de la Biologia  
Els guanyadors foren Abel Teixidó, de l’Institut Gabriel Ferrater de Reus; Joan Bilbao, del 
Col·legi Lestonnac de Tarragona, i Eric Giménez, de l’Institut Sant Josep de Reus 

Per segon any consecutiu, el campus Terres de l’Ebre de la URV acollí la Jornada de Po-
tenciació de Literatura Catalana, que tingué lloc el dia 6 de febrer  Els objectius d’aquesta 
activitat, en la qual s’hi han inscrit 250 alumnes de vuit instituts de les Terres de l’Ebre, són 
donar suport al professorat de secundària en l’assignatura de Literatura Catalana, potenciar 
aquests estudis i a l’hora obrir la Universitat als futurs alumnes, que poden optar a cursar 
el grau de Llengua i Literatura Catalanes  

El dia 8 de febrer tingué lloc la sessió d’investidura de Xavier Prats com a doctor honoris 
causa de la URV  Xavier Prats ha passat més de tres dècades treballant com a funcionari 
internacional a la Comissió Europea i l’octubre del 2018 va ser nomenat assessor especial 
de Teach For All, una organització global sense ànim de lucre que té la missió d’ampliar 
oportunitats educatives arreu del món  

El dia 12 de febrer es presentà a la biblioteca Pública de Tarragona l’Escola Xocolatina, 
el conte de divulgació científica sobre la xocolata  Es tracta d’un llibre basat en els tallers 
del cicle La Ciència de la Xocolata, que des de fa dos anys la URV i l’ICIQ organitzen a 
diferents biblioteques de la demarcació  L’obra, protagonitzada per una nena i les nou ci-
entífiques que imparteixen els tallers del cicle, l’han coeditat Publicacions URV i l’editorial 
Piscina, un petit oceà, amb il·lustracions d’Armand  

La URV organitza el cicle de divulgació científica La ciència del vi, que començà el di-
mecres 13 de febrer a l’Espai Turisme de Tarragona  L’objectiu del projecte és apropar el 
coneixement científic a la societat d’una manera divulgativa, i fer-ho a través del vi com a 
element transversal i des de diferents perspectives  Les xerrades van acompanyada del tast 
de dos vins de la DO Tarragona, que col·labora amb el cicle 

Per commemorar el Dia de la Ciència al Campus Terres de l’Ebre, el dia 14 de febrer, un total 
de 183 alumnes de segon de Batxillerat -91 del Batxillerat de Ciències i Tecnologia, i 92 del 
d’Humanitats i Ciències Socials-  dels instituts Dertosa i Cristòfol Despuig participaren en els 
tres tallers per cadascuna de les modalitats de Batxillerat: “Higiene de mans”, “Experimenta-
ció amb robots” i “Estimulació dels sentits: la vista, l’olfacte i el gust”, per al Batxillerat Cien-
tífic i Tècnic; i “Per què som com som i com aprenem?”, “Com cal organitzar una empresa” i 
“Homes i pedres: les eines de la prehistòria”, per al d’Humanitats i Ciències socials  
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Per celebrar l’Any Nou xinès, el dia 11 de febrer s’organitzaren, per part del Centre d’Es-
tudis Hispànics de la URV i l’Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona, 
una sèrie de tallers de cultura xinesa adreçats a la comunitat universitària: teatre d’ombres, 
cerimònia del te, espectacles de dansa i música, exposició de poemes traduïts del xinès al 
castellà i esports  Els actes tingueren lloc a la Plaça de la Concòrdia del Campus Catalunya 

Per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, se celebraren les 
taules rodones següents:

• Taula rodona amb les investigadores Sílvia de Lamo, de la URV; Anna Gutiér-
rez, de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i Sonia Fernández, de l’Institut 
d’Investigació Sanitària Pere Virgili, moderada per Toni Pérez-Portabella, inves-
tigador del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV  

• Taula rodona amb les investigadores Dolors Comas d’Argemir, Maria Josepa 
Salvador, totes dues de la URV i Marina Mosquera, de l’IPHES (Institut Català 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social), moderada per Jan Gonzalo, in-
vestigador del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV  

• Taula rodona amb les investigadores Susanna Borràs i Cristina Urbina, totes 
dues de la URV i Mónica Pérez-Temprano, de l’ICIQ (Institut Català d’Investi-
gació Química), moderada pel periodista Adrià Muñoz  

El dia 28 de febrer, la Universitat Rovira i Virgili  donà la benvinguda als estudiants inter-
nacionals de mobilitat o de continuació d’estudis en un acte festiu celebrat al Campus 
Catalunya i que va incloure un taller de tast de vins i una exhibició de l’Esbart Dansaire de 
Tarragona  

Amb motiu de l’Any Internacional de la Taula Periòdica, del 5 al 19 de març, tingué lloc 
el cicle de conferències “Les Fronteres de la química”, que té com a temàtica central la 
química davant dels reptes de la ciència del segle XXI  El 19 de març, Fernando Blasco, 
professor de la Universitat Politècnica de Madrid, i Miquel Duran, catedràtic de la Uni-
versitat de Girona, dugueren a terme CaixaFòrum de Tarragona un seguit de jocs de màgia 
que, a més d’entretenir, també eduquen  L’acte fou presentat per Yolanda Cesteros, degana 
de la Facultat de Química  

El dia 14 de març tingué lloc a Vila-seca, organitzada per la Facultat de Turisme i Geogra-
fia, la celebració de la X Olimpíada de Geografia, concurs que premia els estudiants que 
demostrin un millor coneixement dels continguts de la matèria de Geografia de Batxillerat  
El 1r premi ha estat per a Pere Roig, del Col·legi Sant Josep de Reus, el 2n per a José Cara-
miña, de l’Institut Pons d’Icart de Tarragona, i el 3r per a Martí Toro, de l’Institut Coster de 
la Torre de La Bisbal del Penedès 

El dia 16 de març se celebrà, als diferents campus de la URV, una nova jornada de Portes 
Obertes, adreçada als estudiants de segon de batxillerat  El dia 27 d’abril tingué lloc la 
darrera jornada, aquesta adreçada a les famílies 

El dia 20 de març, en commemoració del Dia Mundial del Treball Social, tingué lloc una 
jornada que portà per títol Els menors estrangers no acompanyats: la resposta del sistema 
de protecció a la infància i l’adolescència  L’objectiu del Dia és contribuir a visualitzar la 
tasca dels professionals del Treball Social 

Dins el V Congrés de Petits i Joves Científics i Científiques de Catalunya, el campus Terres de 
l’Ebre de la URV acollí el dia 21 de març el I Congrés de Petits Científics i Científiques TEB, 
adreçat a alumnes d’altes capacitats de cinquè i sisè d’educació primària  En aquest congrés 
hi participaren 118 alumnes provinents de cinc escoles de diferents punts de Catalunya  
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Amb el tema “Repensar, reutilitzar, reciclar: com forjaries un futur sostenible amb els plàs-
tics i els productes petroquímics? “, la Universitat Rovira i Virgili acollí el dia 27 de març la 
4a  edició de la final estatal de les  “Competicions Europees de Debat per a Joves “(EYDC 
en anglès), organitzada per l’Associació Petroquímica Europea (EPCA) i PlasticsEurope 
(l’associació paneuropea de productors de matèries primeres plàstiques) i que en l’edició 
de Tarragona comptà amb la Universitat Rovira i Virgili com a coorganitzadora 

La quarta edició del Fòrum de l’Ocupació Universitària s’incià el dia 3 d’abril al campus 
Bellisens amb l’exposició d’empreses i diverses activitats adreçades a afavorir la inserció 
laboral tant dels estudiants de la URV com dels alumni  El dia 11 d’abril tingué lloc al 
campus Vila-seca i el dia 25 d’abril al campus Sescelades  El dia 8 de maig se celebrarà al 
campus Terres de l’Ebre 

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, que se celebrà el dia 6 d’abril, es va fer 
la VII Caminada “A bon pas fem salut” Tarragona  L’objectiu de l’acte era conscienciar la 
població de totes les edats dels beneficis de l’activitat física diària  Esports URV, junt amb la 
representació territorial de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Consell Esportiu del 
Tarragonès i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, van organitzar aquesta activitat, 
que va comptar amb 200 participants 

Publicacions URV treu al carrer més de 30 novetats editorials per Sant Jordi  Destaquen el 
conte Escola Xocolatina, un nou volum de la col·lecció Retrats de vi, la selecció de textos 
periodístics de Rovira i Virgili, La victòria de Pompeu Fabra, la Història de la literatura po-
pular catalana i una guia per a la docència amb perspectiva de gènere 

El XV Fòrum de l’Ocupació tingué lloc el 25 d’abril al Campus Sescelades  El dia 8 de maig 
se celebrà el Fòrum de l’Ocupació al campus Terres de l’Ebre  Els fòrums s’adrecen a em-
preses, estudiants i alumni  En les edicions d’enguany es tancaren més de 360 contractes 
entre les empreses participants i els estudiants i alumni de la URV 

La Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universitat Rovira i Virgili i el Postgrau 
Smart Social City de la Universitat de Barcelona han unit esforços en el projecte  “Smart-
City – Agenda Urbana Europea”, que ajudarà els municipis a implementar l’Agenda Urba-
na Europea  Aquest projecte ha estat una de les dues propostes guanyadores del concurs de 
Càtedres Telefónica, que s’ha convocat enguany per primera vegada entre les universitats 
catalanes  Telefónica dota així el projecte de la URV i la UB amb 22 500 euros  

Prop de 150 experts internacionals en els àmbits de l’epigenòmica, la metabolòmica, el 
microbioma i la salut es van donar cita a Tarragona del 13 al 16 de juny en la XII Conferèn-
cia Internacional sobre metabolisme monocarbonat, vitamines B i homocisteïna  Aquest 
congrés, que es fa cada dos anys des del 1995, es va celebrar a les Termes Montbrió  En 
aquesta ocasió l’organitzà la Unitat de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut de la URV i fou inaugurat per la rectora 

El dia 14 de juny se celebrà al Campus Catalunya el Congrés Internacional d’Investigadors 
en Immigració i Asil, coincidint amb la IX Jornada d’Estrangeria  Organitzat pel Departa-
ment de Dret Privat, Processal i Financer de la URV va reunir més de 60 experts en aquest 
tema per tractar dels reptes del futur 

Els dies 27 i 28 de juny se celebrà a la Facultat de Ciències Jurídiques el IV Col·loqui Inter-
nacional de Dret Ambiental de Tarragona, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambien-
tal de Tarragona i l’Associació d’Estudiants de Dret Ambiental de Tarragona  Hi participaren 
48 acadèmics de catorze països diferents: Argentina, Brasil, Colòmbia, Perú, Xile, Estats 
Units, Mèxic, Sud-Àfrica, Bèlgica, Dinamarca, França, Itàlia, Regne Unit i Austràlia 
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Premis atorgats per la URV

La segona edició del Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca ha reco-
negut sis projectes de la Universitat que han demostrat haver tingut un impacte sobre la 
societat (modalitat ex post) o que tenen el potencial per produir un impacte social (moda-
litat ex ante)  Aquests projectes són de diversos àmbits de coneixement i estan encapçalats 
pels investigadors Mercè Gisbert, projecte “La seguretat de les persones amb discapacitat 
intel·lectual  Una aproximació pedagògico-tecnològica”; Inma Pastor, projecte “European 
Union contributions to gender mainstreaming and citizenship; Elisabet Xifré i Lluís Marsal, 
projecte “Desenvolupament de biosensors fotònics basats en alúmina nanoporosa; Antonio 
Moreno, projecte “Disseny, construcció i avaluació d’un sistema clínic de suport a la presa 
de decisions per al cribatge i seguiment personalitzat de pacients amb retinopatia diabè-
tica; Jordi Miró, projecte “Tractament interdisciplinari del dolor crònic infantil”; i Elisabet 
Llauradó, Lucia Tarro, Montse Giralt i Rosa Solà, projecte “Una estratègia per incrementar 
eleccions saludables en alimentació i en activitat física pels joves: Projecte EYTO (Europe-
an Youth Tacking Obesity) i Projecte EYTO-Kids (European Youth Tackling Obesity in Kids)” 

La Distinció Maria Antònia Ferrer i Bosch 2019 s’ha lliurat el dia 5 de març al col·lectiu 
que organitza les Jornades Girls’ Day a la URV  L’objectiu d’aquest guardó és reconèixer a 
persones, entitats, institucions o col·lectius de la societat civil i del món acadèmic que han 
destacat per la seva tasca de defensa dels drets de les dones i la seva visibilització  

El primer premi del III Concurs de Fotografia a les Xarxes Socials #somURV  s’atorgà a Pa-
tricia Lardiés, estudiant del grau d’Arquitectura, que ha fotografiat una companya de classe 
davant el treball pràctic de l’assignatura Urbanisme i Projectes  Així mateix, els guanyadors 
del V Concurs de Fotografia Científica a les Xarxes Socials són Jordi Iglesias, en la catego-
ria General, per la reproducció d’una xemeneia del Palau Güell d’Antoni Gaudí, feta amb 
impressora 3D; Violeta Pena, en la modalitat Micro, per una imatge d’una planta anome-
nada Calystegia, i Natalia Batlles, en la modalitat amb motiu de l’Any Internacional de la 
Taula Periòdica, per una imatge sobre els components de l’aigua 

El dia 1 de juliol tingué lloc l’acte de lliurament del Premis Consell Social de la URV a la 
Qualitat Docent  El jurat del premi va guardonar els projectes Com convertir els mòbils en 
un recurs educatiu”, del professor Antoni Carreras, en la modalitat individual, i Aprenentat-
ge i servei en el camp de la nutrició: des de l’aula universitària a l’escola, de sis professores 
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, en la modalitat col·lectiva: Núria Aranda, 
Maria Victoria Arija, Mònica Chica, Montserrat Giralt, Marta Romeu i Rosa Maria Solà 
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Premis i distincions rebuts per membres de la URV

El dia 24 de juliol tingué lloc l’acte de concessió de les creus de Sant Jordi  Entre els guar-
donats es troben Margarida Aritzeta, escriptora i professora de literatura del Departament 
de Filologia Catalana, i Victòria Almuni, responsable de la seu del Campus Extens de la 
URV a la Sénia, així com també professora associada d’Història i Història de l’Art al cam-
pus Terres de l’Ebre fins al 2017  

Manola Brunet, professora de Climatologia del Departament de Geografia de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), directora del Centre de Canvi Climàtic de la URV i professora visitant 
de la Climatic Research Unit de la Universitat de East Anglia (Norwich, Regne Unit) ha rebut 
la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic  Brunet és una experta internacional en recons-
trucció instrumental del clima i la seva anàlisi en diferents escales espaciotemporals  També 
ha rebut el guardó Mary Nash, doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili 

L’investigador del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV Àlex 
Arenas ha estat escollit membre (fellow) de la Societat Americana de Física  Es tracta d’un 
reconeixement dels investigadors del seu àmbit per les seves contribucions en la ciència 
de xarxes i sistemes complexos, incloses les xarxes de detecció, sincronització i xarxes 
multicapa, així com també la seva aportació a l’edició de publicacions científiques i a la 
formació de joves investigadors 

El projecte EYTO-Kids, en què hi han participat les investigadores Rosa Solà, Elisabet Llau-
radó i Lucía Tarro i Montse Giralt,  Magaly Aceves i David Moriña, i que promou l’alimen-
tació saludable en l’àmbit escolar, ha rebut un dels premis d’estratègia NAOS que lliura 
l’Agència Espanyola, de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició 

L’estudi Predimed-Plus (Prevenció amb Dieta Mediterrània-Plus), liderat pel  catedràtic de 
Nutrició i Bromatologia de la URV  Jordi Salas-Salvadó juntament amb investigadors de 23 
centres de recerca de l’estat espanyol, ha estat reconegut en l’àmbit de Recerca dels premis  
PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació 
saludable)  Els premis els lliura l’Agència de Salut Pública de Catalunya  El dia 26 de no-
vembre, el secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya ha fet entrega del premi 

El degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) i director del Servei de 
Medicina Interna de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Antoni Castro, ha ingressat 
a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, la qual cosa suposa un reconeixement a 
la seva trajectòria professional  El nou acadèmic va ser presentat pel també acadèmic i 
professor de la URV Lluís Masana en la sessió extraordinària que es va fer a la seu de la 
institució, a Barcelona 

La professora del Departament de Dret Públic, Sílvia Carmona, ha guanyat el Premi de l’Ins-
tituto Nacional de Administración Pública (INAP) 2018 per a tesis doctorals  Ha obtingut 
la màxima puntuació d’aquesta convocatòria competitiva amb la seva tesi “Democracia 
y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa”, dirigida per Lucía Casado  El Premi 
INAP està dotat amb 3 000 euros i la publicació de la tesi doctoral  

El dia 22 de novembre, la catedràtica Manola Brunet rebé el Premi a la Personalitat Ambi-
ental de l’any, en la XIX edició d’aquest guardó que cada any atorga l’empresa Ecovidrio  
L’empresa atorgà el premi en reconeixement a la seva trajectòria en favor de la preservació 
del medi ambient a través de l’estudi del clima, la seva tasca docent, el seu compromís 
social i la inspiració que suposa per als joves científics 

el 20 de febrer de 2019, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha lliurat 
la medalla Narcís Monturiol, entre altres, a la catedràtica de la URV Manola Brunet, en 
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un acte en què ha reivindicat “la contribució històrica de les nostres científiques i cientí-
fics”  Aquests guardons, instituïts per la Generalitat l’any 1982, distingeixen les persones 
i entitats que han contribuït de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la 
tecnologia a Catalunya 

La Direcció General d’Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea ha 
distingit com a “història d’èxit” el projecte Equality training network: EU contributions 
to gender mainstreaming and citizenship, liderat per la URV, el qual ha creat una xarxa 
d’universitats d’Amèrica Llatina i d’Europa (G-NET) i ha format més de 4 300 persones 
sobre integració europea i gènere  Es tracta d’una distinció que aquesta direcció general 
atorga als projectes que han destacat pel seu impacte, la contribució a  l’elaboració de 
polítiques públiques i els resultats innovadors o creatius que poden ser utilitzats per altres 
institucions 

L’investigador del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV Ja-
vier Parra ha estat un dels guardonats en el marc dels Premis de Protecció de Dades 
2018, concretament amb un accèssit de la categoria de recerca Emilio Aced pel projecte 
MyAdChoice,s una investigació sobre transparència i control de la publicitat en línia  El 
reconeixement l’ha atorgat l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 

El catedràtic de Dret Civil i professor del Departament de Dret Privat, Processal i Financer, 
Esteve Bosch, ha estat nomenat vocal de la Secció d’Obligacions i Contractes de la Comis-
sió de Codificació de Catalunya, l’òrgan col·legiat adscrit al Departament de Justícia que té 
per objecte l’elaboració de propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret 
privat de Catalunya, en especial del dret civil 

L’escriptora Margarida Aritzeta, professora jubilada de la URV i Creu de Sant Jordi 2018, ha 
estat nomenada nova degana de la Institució de les Lletres Catalanes 

L’empresa Creatsens Health, spin-off de la URV, ha estat guardonada amb el Premi Talent 
Acadèmic, a l’acte de lliurament dels IV Premis al Talent Jove 2019, de la Fundació Gresol 

Un projecte sobre les migracions, participat per la URV, és distingit per la Comissió Euro-
pea  La Comissió Europea ha distingit L’Enciclopèdia dels migrants, projecte d’intercanvi 
de coneixements sobre les migracions a Europa, finançat pel programa europeu Erasmus + 
i integrat per entitats i universitats europees, entre elles la URV, a través del grup de recerca 
SBRlab, dirigit per Ángel Belzunegui 

Deu professors de la URV, autors dels projectes guanyadors del Premi Alejandro de la 
Sota d’Arquitectura, que atorga el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Tarragona  Sis dels 
deu projectes guanyadors porten la firma de deu professors de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura (ETSA) de la URV  Entre les obres premiades hi ha l’adequació de les restes 
arqueològiques del Teatre Romà de Tarragona i la intervenció pilot per millorar l’avinguda 
Carles Buigas de Salou 

El programa ICREA Acadèmia 2018, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 
ha reconegut dos investigadors de la URV, que renoven aquesta distinció  Un és l’investiga-
dor del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques Josep Domingo-Ferrer, que 
ja l’havia obtingut el 2008 i el 2013, i l’altre Eduard Llobet, del Departament d’Enginyeria 
Electrònica, Elèctrica i Automàtica, que l’havia rebut el 2012  Amb aquests guardons el 
Govern reconeix el talent dels investigadors i investigadores del sistema universitari català 

El dia 13 de juny, la Fundació puntCAT va atorgar la distinció Vinton Cerf al projecte REPU-
BLIQUEM CAT de l’investigador Agustí Solanas, del Departament d’Enginyeria Informàtica 
i Matemàtiques  L’objectiu del projecte és analitzar la transparència de les empreses del 
domini PuntCAT 
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El dia 18 de juny, el professor Agustí Agramunt guanyà el Premi Tarragonès Beca d’Investi-
gació 2017 amb el treball La modernització de la xarxa viària al Camp de Tarragona, 1774-
1870, que s’ha editat en forma de llibre  

El dia 26 de juny, la Universitat Paul Sabatier de Toulouse va investir Carmen Claver, cate-
dràtica del Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, com a doctora honoris 
causa 

Linda Maddah, doctoranda del programa d’Economia i Empresa, ha rebut el premi a la 
millor comunicació, a l’Slovak Winter Seminar on Regional Science 

Juan Vela, doctorand de la URV,  ha estat reconegut pel Ministeri d’Educació amb el Primer 
Premi Nacional de Final de Carrera Universitària, un guardó valorat en 3 300 euros que 
reconeix els millors expedients de grau de tot l’Estat en els diversos àmbits de coneixement 
del curs 2013-14  Vela ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera acadèmica a la 
URV  Investigador en l’àmbit de la lingüística teòrica i la psicolingüística, defensa la Uni-
versitat com a formadora de ciutadans crítics 

La doctoranda de la URV Alexanda Iaka, del grup Metabolomics Interdisciplinary Labo-
ratory, adscrit al Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica,  ha rebut 
el premi al millor pòster  a l’IMCS (International Meeting of Chemical Sensors), celebrat a 
Viena, amb el treball “Silici negre recobert d’or, un substrat eficient per a la espectrometria 
de masses de ionització per desorció làser””  

El doctorand de la URV Miguel Martín ha guanyat el segon premi del concurs de pòsters 
de la NuGOweek 2018, un congrés internacional sobre nutrició molecular, nutrició per-
sonalitzada, nutrigenòmica i biologia nutricional  La recerca de Martín tracta de l‘efecte 
d’un determinat component bioactiu de la dieta sobre la capacitat que té l’organisme de 
disminuir el greix acumulat 

El dia 17 de juny, l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) va atorgar el 
premi que anualment reconeix les millors tesis doctorals relacionades amb la comptabili-
tat, a la Dra  Nicole Kalemba, actualment professora associada al Departament de Gestió 
d’Empreses de la URV 
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Premis organitzats per departaments, centres, centres de recerca i serveis

El dia 18 d’octubre i coincidint amb la inauguració del curs de la Facultat de Medicina i 
Ciències de a Salut, es lliuraren els premis Sant Lluc als millors treballs de fi de grau i de 
recerca  La Fundació Privada Universitària Sant Joan lliurà dos  premis als treballs de grau 
de Nutrició Humana i Dietètica, per a Mar Gargallo i per a Maria de la Serra Basora i Núria 
Lladó  També es lliuraren els dos premis de fi de grau en Medicina, un per a Oscar Alfami i 
Cristina Aljama i l’altre per a Raül Sánchez  El premi Dr  Rodrigo Miralles de recerca en Fi-
sioteràpia atorgat per la família Miralles ha estat pel treball de Laura Menés i Sergio Pedra-
za, finalment, el premi al millor treball de fi de grau de Fisioteràpia que lliura la Fundació 
STS  ha sigut per a Laia Claverias 

El dia 23 d’octubre tingué lloc l’acte de lliurament del XVIIIè premi Jaume Ciurana, finan-
çat per la consultora vinícola Rius&Rius, que fou per Aleix Solergibert, graduat en Enologia 
a la URV  A l’acte, el sommelier d’El Celler de Can Roca, Josep Roca, impartí la conferència 
”Enòlegs del demà  Entre la raó i la intuïció”  El premi s’atorga al millor estudiant de la 
darrera promoció de la Facultat d’Enologia  

El dia 30 d’octubre, Javier Ibort, estudiant de l’ETSEQ, va rebre el Premi Work Experience 
TechnipFMC 2018, que consisteix en el pagament de la matrícula del màster i una estada a 
l’empresa, on l’estudiant ja està fent les pràctiques com a enginyer de processos  

El dia 28 de novembre, 15 estudiants de grau de la Facultat d’Economia i Empresa van re-
bre les beques que atorga la Fundació Privada Reddis per haver fet una estada de mobilitat 
d’estudis el curs 2017-18  L’acte de lliurament va comptar amb Meritxell Ruiz, exconse-
llera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i alumni de la Facultat, que va gaudir 
d’aquesta beca el curs 1998-99 a Escòcia 

El dia 30 de novembre i en el marc de les X Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre, 
tingué lloc el lliurament dels Premis de Recerca en Infermeria de l’Associació d’Antics 
Alumnes i Amics de la Facultat d’Infermeria patrocinat per la Fundació Cinca Piqué  La 
professora del campus Terres de l’Ebre, Sílvia Reverté, guanyà el primer premi valorat en 
1 000 euros per la seva investigació sobre l’ictus  El segon premi fou per a Estrella Martínez 
pel seu treball Impacte de la formació en la millora de les competències dels infermers que 
realitzen triatge a les Terres de l’Ebre   El  premi especial de l’Associació d’Antics Alum-
nes i Amics de la Facultat d’Infermeria al millor treball presentat a les jornades fou per a 
“L’efectivitat de l’aplicació de pressió negativa en ferides de cirurgia abdominal  Revisió 
bibliogràfica”, de Maria Bernabeu, Clàudia Ferrandis, Montserrat Astor i Vlat Cocinschi 

El dia 25 de febrer, el sots-director del campus Terres de l’Ebre de la URV, Xavier Farré i 
la directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV, Mercedes 
Teruel, lliuraren el premi InnovaURV de Treball de Fi de Grau a l’ex-alumna del campus 
Terres de l’Ebre del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia 
i Empresa de la URV, Alba Arenós  

Els Premis 2019 del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys (DEAA) i l’editorial MAC-
MILLAN, als millors estudiants de llengua anglesa, són enguany per a Andreea-Adelina 
Nate (el primer, 400€) i el segon, ex aequo, per a Roger Barcelona i Anna Aldecoa (150 € 
per cadascun)  La representant de l’editorial MACMILLAN  els fa lliurar els premis el dia 6 
de març  a la Sala de Vistes del Campus Catalunya 

L’estudiant de la URV Azeem Tariq ha guanyat la quarta edició del Premi Work Experience 
Messer – ETSEQ, que consisteix en l’import de la matrícula del primer curs del màster d’En-
ginyeria Química de la URV i una estada a la planta de Messer, on realitzarà el projecte 
final de màster sobre un problema industrial real 



16

Abel Teixidó, Xavier Viejo i Pau Altuna han estat els millors classificats a 32a edició Olim-
píada de Química celebrada ahir a la Facultat de Química de la URV i a la qual hi van 
participar 29 estudiants de batxillerat  Els alumnes classificats accediran a l’Olimpíada 
estatal de Química, que tindrà lloc a Santander els dies 10-12 de maig; i els millors podran 
participar a l’Olimpíada Internacional de Química, a París (França) els dies 21-30 de juny, 
i a l’Olimpíada Iberoamericana de Química, que es farà a Oporto (Portugal) els dies 7-15 
de setembre 

L’estudiant Julio Manuel Sánchez, del Màster d’Enginyeria Química de l’ETSEQ, rep el 
premi Work Experience ETSEQ-TechnipFMC 2019, que consisteix en el pagament de la 
matrícula del màster i una estada a l’empresa  

Sadaf Davari, estudiant de l’ETSEQ, ha estat la guanyadora de la quarta edició del Premi 
Work Experience de l’empresa BASF SONATRACH PropanChem S A  L’empresa li finança 
els estudis del Màster en Enginyeria Química i, a més, li permet fer les pràctiques professi-
onals i el treball de fi de màster a les seves instal·lacions  

L’empresa Covestro i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV) han lliurat el premi Work Experience a l‘estudiant del màster 
d’Enginyeria Química Laura de Sousa, per desenvolupar un estudi de viabilitat sobre l’ús 
de tècniques de captació i condicionament de CO2 en sistemes de cogeneració  El guardó 
inclou una beca de 3 000 euros i la possibilitat de fer pràctiques a l’empresa 

L’enginyera química i estudiant del Màster d’Enginyeria Química de la URV, Andrea de las 
Heras, és la guanyadora del 41è Premi Dow 2019, que es va lliurar a les instal·lacions del 
Complex Industrial de Dow Tarragona, en un esdeveniment que va aplegar a més de 200 
assistents  Aquest reconeixement permetrà a De las Heras accedir a una posició laboral 
com a enginyera de millores a la planta de polietilè de Dow Tarragona  

Òscar Ramírez, estudiant del Màster d’Enginyeria Química de la URV, ha guanyat el Premi 
Work Experience Essity – ETSEQ 2019, que consisteix en el pagament de la matrícula del 
màster i la realització de les pràctiques i el Treball de Fi de Màster a l’empresa, que desen-
volupa i fabrica productes per a la higiene personal 

El dia 12 de juny, els estudiants de primer del grau d’Enginyeria Mecànica de l’equip McLa-
ren, integrat per Albert Munté, Enric Casanova, Arnau Ferré, Raúl Suàrez i Fèlix Jerez van 
guanyar l’edició d’enguany del concurs de mòbils autopropulsats 2019 organitzat per l’ET-
SEQ amb un sistema mecànic que propulsava un vehicle amb uns passatgers ben fràgils, 
ous de guatlla, per recórrer la màxima distància possible  El futurs enginyers es van basar 
en el mecanisme que utilitzen els portaavions 


