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Jonathan Oca
El dia Mundial del Medi Ambient 
de l’ONU es va celebrar a Tarra-
gona amb l’entrega dels premis 
Sostenibilitat & Solutionism 
Awards 2013 de Dow. 

Ahir, cap a les set de la tarda, 
amb el jardí vertical com a fons, 
es va fer l’entrega d’aquest nou 
guardó a estudiants d’ETSEQ de 
la Universitat Rovira i Virgili. 

A l’acte hi van acudir l’alcalde 
de Tarragona, Josep Fèlix Balles-
teros, Kepa Díaz, director de Dow 
Tarragona, el president de l’Au-
toritat Portuària, Josep Andreu i 
Josep Anton Ferrer, rector de la 
URV, i d’Òscar Saladié, director 
de la Càtedra Dow-URV entre 
d’altres. 

El premiats van ser cinc es-
tudiants d’ETSEQ, els quals van 
desenvolupar dos projectes. El 

primer projecte guardonat va ser  
el de la Marta López i en David 
Porras, un projecte que analitza i 
avalua la petjada del CO2  de l’ac-
tual transport del producte per 
carretera  fins a la seva proposta 
de fer-ho per la via ferroviària. I 
el segon projecte, d’Isaac Bala-
gué, Andreu Gubert i Joan Mira-
lles, els quals van avaluar i estu-
diar la viabilitat de la reutilització 
de membranes d’osmosi inversa. 
Aquest projecte vol donar idees 
innovadores per als problemes 
per a rentabilitzar la nanofiltra-
ció i la ultrafiltració i millorar la 
tecnologia per aconseguir aigua 
potable ja que, segons Isaac Ba-
lagué, «és dels grans problemes 
que hi ha en l’actualitat». 

Tots els guardonats van rebre 
3.000 euros, els quals destinaran 
per pagar la seva matrícula del 

Màster d’Enginyeria Química, 
o bé, del Màster en Enginyeria 
Ambiental i Producció Sosteni-
ble. 

Kepa Díaz, director de Dow 
Tarragona, va agrair a la ciutat i 
a les seves institucions el fet de 

saber facilitar i desenvolupar els 
processament i desenvolupa-
ment industrial i va afegir que, 
amb les seves recerques, «poden 
ajudar al planeta a solucionar els 
desafiaments  o problemes que 
té» i els dos projectes guardonats 
«en són un bon exemple».

Amb aquest guardó «es de-
mostra que hi ha intel·ligència 
i molt ben repartida» va dir Ba-
llesteros, ja que els premiats són 
de les Terres de l’Ebre, Valls i Gra-
nada. A més, va afegir que «és bo 
que el món avanci cap a la cons-
cenciació, hi ha gairebé solució 
per tot» i que «la sostenibilitat és 
molt bona notícia». 

Per altra banda, Josep Anton 
Ferré va dir que la «URV forma a 
persones que siguin capaces de 
llegir partitures, persones que 
les facin i persones que dirigeixin 
la música que surt de les seves 
partitures», amb aquesta afirma-
ció va mostrar la satisfació de la 
«feina ben feta que es fa la URV» 
i va agrair a Dow la seva «col-
laboració amb els alumnes de la 
URV i la capacitat d’interacturar 
de creure amb ells». 

PREMIS

L’empresa Dow lliura els premis de 
Sostenibiliat i  ‘Solutionism Awards’
 Ahir va ser la primera entrega d’uns premis que volen ser un referent pels alumnes de l’ETSEQ

CRISTINA  AGUILAR

Marta López i David Porras amb els diplomes del premi de Sostenibilitat, ahir a tarda.

Els premiats van rebre 
3.000 euros cadascun 
per a finançar-se la 
matrícula d’un Màster


