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La Fundació ICIL i la URV col·laboren en el
màster en Direcció d'Operacions Logístiques
La URV i la Fundació de l'Institut Català de Logística (ICIL) han signat un con-
veni de col·laboració que emmarca les relacions existents i el treball comú
en l'organització del màster en Direcció d'Operacions Logístiques de la
URV, que ha arribat a la tercera edició. La Fundació ICIL, fundació privada
sense ànim de lucre, té com a finalitat el desenvolupament i la promoció de
les activitats logístiques en el sentit més ampli, incloent-hi la formació, el
suport logístic a professionals i empreses, i la divulgació i la investigació per
a la millora de la competitivitat empresarial. ICIL, nascuda a Barcelona, és
l'entitat líder estatal en el sector. 

La Universitat i Activa Mútua aprofundeixen
en la seva llarga col·laboració
Activa Mútua i la URV han signat un conveni marc de col·laboració per als
àmbits d'interès comú que abasta moltes àrees. Ambdues entitats ja col·labo-
ren des de fa temps en diferents temes, com la incorporació d'estudiants per
a la realització de les pràctiques o la col·laboració amb la Fundació URV en
diferents àrees. L'acord, signat el 28 de juliol, té vigència per als propers dos
anys, enforteix i consolida la relació d'ambdues institucions i deixa oberta la
possibilitat de col·laborar en diversos aspectes d'interès comú.

Premis d’empreses als estudiants d’Enginyeria
i Enginyeria Química
L’empresa Dow va lliurar l’1 d’octubre els premis Solutionism&Sustainability.
El premi Solutionism va ser per a Lorena Chesa, Ricard Borrego, Maria Àngels
Tejero i Sergi Rocamora, que cursaran el màster en Enginyeria Química. I el
premi Sustainability va ser per a l'equip format per Arnaud Darmuzey, Alba
Torres i Maria Romeu, que cursaran el màster en Enginyeria Ambiental i
Producció Sostenible. D’altra banda, tres empreses van premiar estudiants
d’Enginyeria i Enginyeria Química amb un contracte de treball i la possibilitat
de desenvolupar una carrera professional en una empresa del sector. El lliu-
rament de premis va tenir lloc durant l’acte de graduació, en què l'empresa
SCA Hygiene Products SL va premiar Montserrat Martínez; Tecnolama SA va
guardonar Gerard Baquer i P3e International Engineering Consulting SL va
premiar Emilio Gallego. De la seva banda, l'equip format per Andrea de las
Heras, Alejandro García, Adrián Castro, Clàudia Grau, Javier Ibort, Tania
Morales, Nerea Pastor i Marc Solé, d'Enginyeria Química, va guanyar el premi
Messer 2015 pel disseny d'una planta de producció d'àcid acrílic. 

Neix la Càtedra de Dolor Infantil
URV-Fundación Grünenthal

Millorar la qualitat de vida dels
infants i adolescents amb dolor és
l'objectiu de l'acord signat entre la
Fundación Grünenthal i la URV, que
ha donat lloc a la creació de la
Càtedra de Dolor Infantil. Es tracta de
la primera iniciativa d'aquestes carac-
terístiques que es posa en marxa a
l'Estat, on al voltant del 30% de la
població infantil té problemes crònics
de dolor. "El dolor crònic interfereix
en totes les àrees d'activitat dels nens
i dels seus familiars. Per això, és molt
important disposar d'una estructura
especialitzada com aquesta, que es
dediqui a la recerca i explori i con-
trasti alternatives que permetin millo-
rar aquesta realitat", assegura el pro-
fessor Jordi Miró, catedràtic de
Psicologia de la Salut de la URV i
director de la nova càtedra.

Sota el lema "Investigar, compar-
tir, millorar", la Càtedra durà a terme
diverses activitats relacionades amb
la recerca, la transferència del conei-
xement i la sensibilització social,
com és la formació dels professio-
nals sanitaris, el disseny i desenvolu-
pament de programes específics
d'investigació, la promoció del
coneixement sobre el dolor i l'im-
puls de noves iniciatives per atendre
nens i adolescents amb dolor crònic.

En el terreny formatiu, s'impartiran
seminaris i jornades científiques,
presencials i virtuals per als profes-
sionals sanitaris. El professor Miró
explica que "en aquest col·lectiu hi
ha cert desconeixement sobre com
s'ha de tractar aquesta malaltia entre
els més petits".

En l'àmbit de la sensibilització,
"volem dirigir-nos a la societat en
general a través de diferents iniciati-
ves, com l'organització de sessions
educatives en escoles, la promoció
de la prevenció de la discapacitat
associada al dolor crònic o l'elabo-
ració de materials específics de
suport a pacients i familiars ", mani-
festa el director de la càtedra.

A curt termini, la Càtedra també
vol impulsar el desenvolupament
d'instruments per mesurar del dolor
adreçats específicament a infants i
adolescents, i concretar diversos pro-
jectes de recerca, entre  els quals ava-
luar l'impacte del tractament cognitiu
en aquest tipus de pacients i estudiar
els factors de risc del dolor crònic
quirúrgic en nens i adolescents.

Així mateix, està previst utilitzar el
telèfon per avaluar el tractament
administrat a joves que pateixen
patologies amb dolor crònic com la

fibromiàlgia o el càncer. "Actualment
estem avaluant l'eficàcia d'una apli-
cació mòbil creada per millorar la
qualitat de vida de joves amb fibro-
miàlgia i tenim previst desenvolupar-
ne una altra per a joves supervivents
de càncer", explica Miró.

L'entorn escolar és un àmbit que
mereix especial atenció en el tracta-
ment del dolor infantil. Per això, Miró
incideix que "s'avaluaran els efectes
d'un programa assistit per ordinador
perquè mestres i professors contri-
bueixin a millorar la qualitat de vida
d'aquests joves amb dolor des de
l'entorn de l'escola".

Una de les principals reivindica-
cions de la Càtedra es refereix a la
implementació de programes inter-
disciplinaris que garanteixin una
atenció continuada i sistemàtica d'a-
questa població, per això el treball
en col·laboració amb els professio-
nals sanitaris serà primordial. 

Un conveni entre la URV i Banc
Sabadell facilitarà que els emprene-
dors que participin en la Càtedra
d'Emprenedoria i Creació
d'Empreses de la URV tinguin accés
al finançament de projectes i activi-
tats empresarials en unes condicions
preferents. Això serà possible gràcies
a la iniciativa BStartup de Banc
Sabadell, que possibilita l'ajut a les
joves empreses o emprenedors així
com l'opció de participar en el pro-
grama d'alt rendiment empresarial
BStartup 10. 

Aquesta iniciativa inclou produc-
tes i serveis financers en alguns
casos exclusius; assessorament
financer per als emprenedors vincu-
lats a convenis com aquest i, per a
les empreses tecnològiques innova-
dores, es posa a la seva disposició la
xarxa d'oficines especialitzades de
BStartup, amb una anàlisi de risc
diferenciat que té en compte les
peculiaritats d'aquestes empreses. 

Per als emprenedors tecnològics,
s'ofereix la possibilitat de participar
en el programa d'alt rendiment

empresarial BStartup 10, que fa
inversió en capital risc a deu empre-
ses per any. 

Per derivació de la Càtedra els
emprenedors també podran accedir
al producte "Préstec inici", que faci-
lita el finançament de fins al 100%
del projecte i permet la inversió ini-
cial necessària per exercir l'activitat
professional.

A més d'aquests, els emprenedors
també podran accedir a altres pro-
ductes i serveis que pugui oferir
Banc Sabadell.

Acord de la URV amb Banc Sabadell 
per donar suport als emprenedors

Jordi Miró, director de la Càtedra. URV 


