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FOTO DE PORTADA 
Imatge del taller Buscant el nostre ADN, impartit al Rectorat per Manuel 
García, biotecnòleg de la URV, en el marc de la Setmana de la Ciència 2017.
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PUBLICACIONS URV
Jordi Ginebra: “És bo que la 
llengua normativa no s’aparti 
gaire de la de la gent”

Amb aquesta nova publicació de la Revista de 
la URV pràcticament ha finalitzat la celebració 
dels 25 anys de la nostra universitat. Aquesta 
efemèride ha tingut nombrosos actes de diferents 
característiques —en molts hi haureu participat— 
que han estat possibles gràcies al patrocini de 
moltes institucions, empreses i entitats a les quals 
vull agrair el suport. 
Es va triar una celebració itinerant per posar 
de manifest la forta implantació territorial de la 
Universitat, que ha ajudat a construir les nostres 
ciutats universitàries, i també com a mostra 
d’agraïment pel suport durant aquests 25 anys. Així, 
per odre cronològic, començàvem la commemoració 
amb l’acte d’inici de curs a Reus; l’acte central 
de celebració, a Tarragona; la Nit de la URV, de 
reconeixement als professionals i empreses que 
donen suport a la Universitat, a Vila-seca; l’acte de 
lliurament dels premis extraordinaris a estudiants 
de grau i màster, al Vendrell, i finalment, com a 
cloenda, l’acte d’inauguració del curs actual, a 
Tortosa.
Ha estat, doncs, la manera de celebrar aquests 
primers 25 anys d’una institució que va posar 
especial èmfasi en l’activitat investigadora com 
a requisit imprescindible per a una docència de 
qualitat i una eficaç transferència del coneixement 
generat a la societat, juntament amb un model 
d’universitat descentralitzada amb visió única que 
feia enfortir la seva activitat en tots els àmbits de 
coneixement.
Aquest paper s’ha vist reforçat precisament amb 
el II Pla estratègic de recerca i innovació, aprovat 
pel Claustre al juny passat, amb el qual es vol 
maximitzar l’impacte social de la nostra activitat, 
per seguir contribuint —com hem fet fins ara— 
al desenvolupament econòmic, social i cultural 
de les comarques tarragonines. Un paper, però, 
que caldrà assegurar amb els reptes que tenim 
com a Universitat, entre els quals completar les 
infraestructures pendents encara després d’aquests 
primers 25 anys, com l’ampliació del campus 
Catalunya per acollir els estudis d’Educació de la 
FCEP, que esperem iniciar ben aviat.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector

URV: 25 anys 
al servei de la 

societat

// Sumari
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“Hem de retornar als orígens
del periodisme”
Albert Mercadé, coordinador d’El matí de Catalunya Ràdio

P. Què fa que decideixi ser periodista si la seva primera 
carrera és una enginyeria?
R. Jo tenia vocació de periodista, però als divuit anys el 
context socioeconòmic començava a apuntar que el món del 
periodisme entrava en crisi i l’entorn familiar em va suggerir 
que fes una enginyeria. A mig camí vaig adonar-me que 
allò no m’omplia. Vaig acabar Telecomunicacions i a través 
d’assignatures pont vaig acabar fent Periodisme. Vaig arribar 
igualment a la meta però fent més tombs.

P. Quin era el repte la primera temporada com a coordinador 
d’El matí de Catalunya Ràdio?
R. Sobreviure, perquè em posava a la sala de màquines d’un 
transatlàntic, de set hores de directe cada dia, i de moment 
ho estem aconseguint. El repte era fer un programa que 
combinés servei públic, entreteniment i informació, tres potes 
imprescindibles en un programa d’aquestes característiques 
a la ràdio pública. Pel que fa a la qualitat, estem contents i, si 
parlem de quantitat, les audiències cada vegada són més grans.

P. Pertany a la generació de periodistes nadius digitals. 
Com ha canviat la manera de fer periodisme i la manera 
de consumir-lo?
R. La meva generació ha entrat al mercat laboral en un moment 
de màxima crisi del sector del periodisme, dels mitjans, de 
conceptes, de legitimitat social… No hi hem pogut fer 
gaire cosa més que remar-hi en contra, però 
també hem tingut avantatges: les xarxes ja 
estaven plenament implementades, els 
diaris digitals ja havien sacsejat 
el mercat de la premsa en 
paper i no hem 

hagut de passar per tot aquest sotrac. Però en un moment de 
tanta sobreinformació és més necessari que mai sustentar-nos 
en els valors del rigor i la informació contrastada, i no córrer 
més del compte. La nostra tasca real no és ser el primer a fer 
una piulada a Twitter, sinó donar fiabilitat que el que estem 
explicant està contrastat i fugir del sensacionalisme. Hem de 
retornar als orígens del periodisme perquè, si no, no oferirem 
gran cosa més que una persona amb un mòbil i Twitter.

P. I la societat, quin paper hi té? Perquè també és una crisi 
de consum...
R. Quan en les enquestes d’opinió posen els periodistes en 
l’últim rang de les feines més ben valorades, t’has de parar a 
pensar què fem malament. Ens ho hem començat a replantejar 
i el sistema de mitjans s’ha reequilibrat una mica: els digitals 
han trobat el seu paper i els mitjans de periodisme més lent 
han sabut reinterpretar el seu lloc i oferir un contingut diferent 
per sobreviure. A poc a poc anem trobant el nostre lloc i hi 
ha mitjans que triomfen, com ara la revista 5W. El públic rep 
bé el periodisme reposat. Aquest és el camí.

P. Quines competències ha de tenir avui un periodista 
que surt de la facultat?
R. És imprescindible no parar mai quiet perquè 

difícilment sortiràs de la uni-
versitat i trobaràs la 

feina de la teva 

   //  Perfils
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vida. Has de ser multidisciplinari, que el teu nom comenci 
a ser una mica conegut perquè fas les coses bé, i a partir 
d’aquí esperar que se t’obrin portes i demostrar que saps 
fer-ho. Un dels aspectes a analitzar és si el mercat laboral 
té potencial per absorbir la gent llicenciada en Periodisme 
o Comunicació cada any. Aquests alumnes es troben amb la 
competència afegida de la gent que els darrers anys han perdut 
la feina a causa de la crisi del sector, que tenen experiència 
i un currículum potent.

P. Què ho fa que l’interès mediàtic pels castells sigui cada 
vegada més gran?
R. Que s’han normalitzat. Només cal mirar les xifres de gent 
que fa castells, la quantitat de colles, la repartició territorial, 
la gentada que va a veure les diades... Que això no s’expliqués 
en directe per televisió era l’anomalia.

P. El 2016 va fer la primera retransmissió del Concurs de 
Castells en anglès amb un èxit inesperat. Com ho va viure?
R. Era un repte explicar a l’exterior el que passava aquí, oferir 
el context d’una mostra de cultura popular amb més de dos-
cents anys d’història, que ha perdurat en el temps tot i els 
sotracs socials i polítics i que aquesta  és la forma que té 
al segle xxi. No és fàcil que vingui una televisió internacional 
amb gent que no ha vist mai castells i que el relat que es 
construeixi s’adeqüi a la manera com el món casteller català 
ho veu. Crec que el producte que va oferir RedBull Televisió 
va ser molt potent i adequat perquè va encertar-la a l’hora de 
fer el desplegament de mitjans però cedint-nos la construcció 
del relat. El petit clip que RedBull Televisió va publicar al 
Facebook ha arribat a més de cent milions de visualitzacions, 
una xifra espaterrant, perquè la resta de vídeos del mateix 
canal no arriben a un deu. Es confirma que tenim un tresor 
i l’hem de cuidar.

P. En la seva faceta d’investigador, què ha trobat en l’anàlisi 
de la manera com els mitjans internacionals reflecteixen 
el procés català?
R. Doncs que el conflicte polític a Catalunya, a partir de l’1 
d’octubre, ha entrat de ple a l’esfera mediàtica –i política– 

internacional. Però fins ara, allò que el món ens mirava no 
era gaire cert. El món ens havia mirat bastant poc i, quan ho 
feia, no era per reflectir amb gaire fiabilitat el que passava. 
Entrevistant corresponsals estrangers, hi havia una constant 
que es repetia: el procés estava durant massa i cada cop els 
costava més vendre peces als seus mitjans.  Al final, doncs, hi 
ha una cosa clara: fora, ets notícia quan passen coses.  Fins 
a la violència policial de l’1 d’octubre, que obre un meló que 
encara hem d’analitzar, en l’àmbit europeu s’havia jugat molt 
al paral·lelisme amb el cas escocès, que era útil per ajudar el 
lector a situar el conflicte.  També és força curiós que quan hi 
ha grans esdeveniments en què la gent surt al carrer, la versió 
institucional passa a un segon terme i la premsa estrangera 
ho vincula a vivències personals, emocionals, al relat propi 
dels manifestants i, clar, llavors era molt més permeable el 
discurs que arribava de Catalunya perquè ho feia amb la veu 
pròpia dels manifestants.

P. I en l’anàlisi de la construcció del relat sobre el procés 
aquí, quines són les conclusions?
R. Que els periodistes ens hem de posar les piles, perquè 
si la nostra tasca és explicar què està passant de forma 
rigorosa, no ho estem fent bé. Les línies de relat de la premsa 
espanyola i de la catalana dels últims anys no es creuen en 
cap moment. Aleshores, acabes assumint que els mitjans de 
comunicació deixen de ser transmissors per ser emissors 
del discurs polític, s’han convertit en actors. 

P. De quina manera ha influït en la seva trajectòria pro-
fessional el pas per la URV?
R. A tot arreu on he dedicat temps i esforços he après alguna 
gran cosa. I un d’aquests espais és la URV. De tot en treus 
coses positives: del meu pas per Periodisme a la URV, el 
màster a la Universitat Pompeu Fabra, les meves etapes a 
TAC 12, Tarragona Ràdio, escrivint a La Vanguardia sobre 
castells... Sense això no seria on sóc. Poso en valor tot el que 
he fet i tots els possibles errors perquè tot ajuda a fer camí.

La vocació va guanyar el pols a l’hora d’orientar-se pro-
fessionalment i, malgrat que és jove, no només ha treballat 
en diversos mitjans fins a arribar a la direcció d’un dels 
programes de ràdio més escoltat als matins, sinó que també 
fa extensiva la passió pel periodisme en l’àmbit de la recerca i 
la docència a la Universitat Pompeu Fabra. Enginyer telemàtic 
i periodista per la URV, Albert Mercadé fa un al·legat de 
la producció i consum reposat de l’actualitat. Casteller de 
la Jove de Tarragona, ha estat un dels responsables de la 
primera retransmissió del fet casteller en anglès per al 
públic internacional.

Periodista pluridisciplinari
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Producció científica reconeguda
La Universitat Rovira i Virgili es troba en el grup del 9% d’universitats del món amb producció i impacte 
científics superiors

La producció i l’impacte científics a la URV ocupen un lloc 
privilegiat en l’àmbit internacional. La Universitat se situa 
entre les 329 universitats del món (que representen un 9% 
del total) que tenen una producció i un impacte científics 
superiors en comparació d’altres grups d’universitats, segons 
s’ha avaluat en el període 2011-15 prenent com a referència 
la mitjana anual. Un segon grup el constitueixen 262 
universitats (el 7% del total), que representen una producció 
científica inferior i un impacte científic superior; un tercer 
grup de 359 universitats (el 9% del total) té una producció 
científica superior i un impacte inferior i finalment el quart 
grup, format per 2.837 universitats (el 75% de totes), tenen 
una producció i un impacte científics inferiors. 
Aquestes dades es desprenen de l’Informe de recerca i 
innovació 2016, que es va presentar al Consell de Govern del 
10 de juliol passat i recull els resultats de l’activitat de recerca 

i innovació de la URV a través de la qual la institució compleix 
amb la segona de les missions que té encomanades: la 
generació de coneixement. 
L’any 2016 la producció científica de la URV indexada en bases 
de dades internacionals (Web of Science i Scopus) va ser 
de 1.261 documents (1.224 l’any 2015) i 523 articles i llibres 
(segons Sínia i GREC). En el període 2006-16, els Highly 
Cited Papers s’han incrementat a 124, davant dels 106 del 
2005-15. La Universitat ha estat visible científicament l’any 
2016 segons els Essencial Science Indicators, a química, 
enginyeria, medicina clínica, ciències agrícoles, ciències 
socials, medi ambient i ecologia, geociències i bioquímica 
i biotecnologia.
Durant l’any 2016 la URV també va augmentar la participació 
en projectes internacionals, sobretot en els que s’emmar-
quen dins de l’Horitzó 2020. A més, es van incrementar 

lleugerament els recursos propis 
destinats a programes i actuacions 
de suport a la recerca.
Els fons recaptats per a la recerca 
l’any passat (la suma dels fons 
competitius, no competitius i recursos 
propis de la URV) sumen 28,4 M€. 
D’aquest total, un 58%, 16,4 M€, es 
van dedicar a contractar més personal 
per fer investigació. En total s’hi 
dediquen 1.131 persones.
En el curs 2015-16 hi va haver 242 
tesis defensades, amb un percentatge 
del 30% de doctorands internacionals, 
davant les 191 del curs anterior. En 
l’interval 2005-16, a la URV s’han creat 
una vintena d’empreses derivades 
(spin-off) i tres empreses emergents 
(start-up), i l’any 2016 hi havia dotze 
empreses vigents.

LLEGENDA

De 1 a 5 copublicacions 

De 6 a 25 copublicacions

Més de 25 copublicacions

COPUBLICACIONS DE LA URV EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES PAÏSOS (2016)

Més recursos per a la recerca

Promocionar i donar suport a la recerca és un dels objectius 
estratègics de la Universitat. Malgrat la incertesa que hi ha 
sobre el pressupost 2017, s’augmentarà la dotació per al 2017 
del Pla de foment de la recerca, propi de la URV, en 100.000 
€, de manera que arriba a un total de 900.000 €. Aquesta 
quantitat es distribuirà entre els grups de recerca de la URV 
que s’hagin presentat a la convocatòria de grups reconeguts 
per la Generalitat 2017, d’acord amb els criteris aprovats a la 
sessió (mida i producció dels grups, productivitat i visibilitat 
internacional). 
La dotació econòmica s’ha de dedicar preferentment a 
contractes predoctorals i també es pot destinar a altres 
despeses necessàries per a l’activitat de recerca del grup.

A més, es farà una nova convocatòria del programa Martí 
i Franquès, propi de la URV, adreçada a investigadors 
postdoctorals. Es crearan vint places postdoctorals, 
cofinançades amb els grups de recerca. 
S’adjudicaran com a mínim dues places per a arts i humanitats, 
dues per a enginyeria i arquitectura, dues per a ciències de 
la salut i dues per a ciències socials i jurídiques, i deu més a 
concedir segons l’ordre de priorització de nota de la persona 
candidata. 
D’altra banda, els contractes per als joves investigadors seran 
d’un any renovables un any més. La URV aportarà 25.000 € 
anuals per a la contractació i es demanarà un cofinançament 
dels grups de 15.000 € per cada any.

   //  Institució
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Deu anys estenent el coneixement

El campus extens de la Universitat 
Rovira i Virgili ha complert deu anys 
des que es va crear. Aquest projecte 
va néixer per captar les necessitats 
de cada territori i donar-hi resposta, i 
en aquesta dècada ha esdevingut una 
xarxa que ha apropat el coneixement que 
es genera a la Universitat desplegant-
se per les comarques meridionals de 
Catalunya, de manera que ha contribuït 
al progrés del territori. Salou, que va 
ser el primer municipi a tenir una seu 
del campus extens, va acollir el 17 
d’octubre la inauguració del curs, en 
què la mezzosoprano M. Carme Domingo 
i el pianista Josep Maria Gomis van oferir 
un recital líric. 
Els anys 2007 i 2008 es van crear les 
Antenes del Coneixement a Salou, 
Cambrils i Amposta, que ara s’anomenen 
seus del campus extens. Actualment la Universitat té presència 
a través del campus extens a tretze municipis de la demarcació 
de Tarragona, que programen més de 200 activitats cada any 
amb un impacte sobre 8.500 persones de mitjana.  
El campus extens rep la col·laboració dels ajuntaments, que 
posen a disposició els espais municipals per a les activitats 
que organitza; el suport econòmic de la Diputació de Tarragona 
i la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner. Les accions 
que la Universitat ofereix a través de les seus pretenen fer 
arribar el coneixement que genera a la població general, per 
contribuir al desenvolupament del territori i acomplir així la 
tercera missió.
El futur del campus extens implica eixamplar la presència 
a les tres comarques on actualment no hi ha seus, el Baix 
Penedès, el Priorat i la Terra Alta, i fer partícips del projecte 
municipis que, tot i no tenir-ne, hi estiguin interessats. A 

més a més, durant els propers cinc anys, les diverses seus 
celebraran els deu anys de creació.
Durant la inauguració, el rector, Josep Anton Ferré, va explicar 
que aquesta iniciativa permet mantenir la relació entre el 
territori i la Universitat, i va recordar que el conjunt dels 
municipis amb seu suposen més de la meitat de la població 
de la demarcació de Tarragona. D’altra banda, la responsable 
de la seu del campus extens de la URV de Salou, Charo Ferrer, 
va convidar els assistents a l’acte commemoratiu que la seu 
celebrarà a l’abril: un concert a càrrec de l’Orquestra i la 
Coral de la URV.
Durant el recital, M. Carme Domingo, professora associada 
de la URV, i el pianista Josep Maria Gomis van oferir peces 
que tractaven l’amor com a tema des de diversos punts de 
vista, i van escollir des de cançons populars catalanes fins 
a Carmen, de Bizet.

Ja fa deu anys que va començar el desplegament del campus extens de la URV, que dona resposta a les 
necessitats del territori

M. CARME DOMINGO I JOSEP M. GOMIS VAN FER UN RECITAL DURANT LA INAUGURACIÓ DE CURS DEL CAMPUS EXTENS A SALOU

La Universitat compleix amb la tercera missió

Malgrat les restriccions pressupostàries, l’acompliment dels 
objectius fixats en el Pla estratègic de la tercera missió és 
d’un 71,5% i ha anat creixent de manera sostinguda. Així 
es va posar de manifest durant el Consell de Govern del 
26 d’octubre passat, en què es va presentar l’Informe de la 
tercera missió. D’aquest document es desprèn, entre altres 
dades, que la celebració del 25è aniversari de la URV, en el 
curs passat, va enfortir la seva visibilitat i el seu compromís 
amb les institucions i els agents motors del desenvolupament 
del territori. D’entre les moltes dades del document, es poden 
enumerar: les 225 activitats de la xarxa del campus extens 
arreu del territori, a les quals han assistit 10.000 participants; 
les activitats de divulgació de la ciència, que el 2016 van 

arribar a 1.250 persones. Les Aules de la Gent Gran, que 
abasten també les comarques meridionals, van tenir 1.657 
alumnes en el curs passat. Per donar visibilitat als resultats 
de la recerca, Publicacions URV va editar 36 llibres en format 
paper i digital, 7 llibres coeditats i 7 revistes periòdiques 
electròniques. El mateix any 408 investigadors van treballar 
al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) 
amb contractes que van generar uns ingressos de 4.638.405 
€. En el mateix període, URV Emprèn, que integra més de 
trenta institucions per fomentar l’emprenedoria, ha dut a 
terme una trentena d’activitats. A més, la Universitat Rovira i 
Virgili ha acollit cinc esdeveniments de xarxes internacionals 
a les quals pertany.
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   //  Institució

Una mirada endavant
La institució tanca el 25è aniversari destacant la internacionalització del projecte i l’encert en el
model territorial

“Durant 25 anys hem graduat uns 
45.000 estudiants, tres quartes parts 
dels quals són la primera generació 
d’universitaris en les seves famílies”. 
Amb aquestes dades el rector de 
la Universitat, Josep Anton Ferré, 
posava en valor el model territorial 

que ha caracteritzat la URV des que 
es va crear, amb campus repartits 
en diferents ciutats de la demarcació 
de Tarragona. Ho feia durant la 
inauguració del curs 2017-18, que va 
tenir lloc el 22 de setembre passat a 
l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa, un 
acte que també va servir com a cloenda 
de tot un any d’actes commemoratius 
dels 25 anys de la institució. Ferré 
també va destacar l’aposta per la 
internacionalització que fa la URV i 
avalen els principals rànquings de 
qualitat universitària internacional. 

La lliçó inaugural del curs va anar a 
càrrec de Robert Rallo, que dirigeix 
la divisió associada de Ciències 
de Dades, Informàtica Avançada 
i  Matemàtiques del Laboratori 
Nacional del Pacífic Nord-oest de 
Richland (Washington, EUA). Nascut 
a Amposta, Rallo és professor del 
Departament d’Enginyeria Informàtica 
i Matemàtiques de la URV i en la 
conferència va posar èmfasi en la 
qualitat dels estudis i de la recerca 
universitària de la URV. “Molta 
gent pensa que als EUA són més 
intel·ligents i més bons que nosaltres. 
Això no és cert. La gent amb qui he 
col·laborat a la URV són iguals. La 
diferència són els recursos. El talent 
humà que tenim aquí no té res a 
envejar amb el que trobem arreu del 
món”, va assenyalar. 
De la seva banda, el director general 
d’Universitats, Josep Pallarès, va 
destacar que Catalunya té un model 
universitari d’èxit. “A diferència 
d’altres països, la qualitat universitària 
està distribuïda en diferents territoris 
del país i obtenim el 3% dels fons 
destinats a recerca, malgrat que som 
un 1% de la població”, va argumentar.
L’acte va recordar les principals fites 
assolides per la Universitat durant 
els 25 anys d’història a través d’un 

vídeo, des del primer curs 1992-93 
com a universitat autònoma fins a 
l’actualitat. S’hi van lliurar diversos 
premis: el reconeixement al personal 
acadèmic i d’administració i serveis 
que ha complert 25 anys de dedicació 
a la Universitat, 114 persones que s’hi 
van incorporar a l’inici del projecte, 
i es va fer entrega de 22 premis 
extraordinaris de doctorat del curs 
2015-16. També es van lliurar premis 
als dos millors esportistes, home i 
dona, que van ser Gerard Francino, 
estudiant de Química, en la modalitat 
de pàdel, i Maria Tibau, estudiant de 
Turisme, en la modalitat d’atletisme, 
del curs 2016-17, i els tres premis 
Xavier López Vilar a la qualitat i 
millora de la gestió administrativa i 
tècnica del personal d’administració i 
serveis (PAS). A més, es va entregar la 
Medalla de la Universitat al personal 
jubilat al curs 2016-17, que van 
ser tretze persones, i es va fer un 
reconeixement al professorat distingit 
de la URV, en aquesta ocasió quatre 
persones. L’Orquestra de la URV, 
dirigida per Marcel Ortega, i el Cor de 
Cambra Tyrichae, que dirigeix Andreu 
Ferré, van posar música a l’acte.

En aquest curs s’han posat en marxa 
dos nous graus, Enginyeria Biomèdica 
a l’ETSE, i Enginyeria de Bioprocessos 
Alimentaris a l’ETSEQ, a més de 
vint places del grau de Química en 
anglès a la Facultat de Química. En 
total a la Universitat Rovira i Virgili 
s’ofereixen 49 estudis de grau i 47 
màsters universitaris, que enguany 
han incorporat com a nous el màster 
universitari en Gestió de Destinacions 
Turístiques, a la Facultat de Turisme 
i Geografia, i el màster universitari en 
Genètica, Física i Química Forense, a 
la Facultat de Química. Hi ha 24 cursos 
de doctorat i 37 cursos de postgrau 
propis. En total, al curs passat es van 
matricular a la URV 13.854 estudiants.

Nous ensenyaments

ROBERT RALLO:
"EL TALENT HUMÀ A 
LA URV NO TÉ RES A 

ENVEJAR AL QUE TROBEM 
ARREU DEL MÓN"

DURANT L’ACTE ES VAN REPARTIR DIVERSOS PREMIS I RECONEIXEMENTS



La Facultat d’Economia i Empresa obté el certificat de qualitat
La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat ha estat 
el primer centre universitari públic de Catalunya que ha 
obtingut el certificat de qualitat del sistema intern de garantia 
de qualitat (SIGQ), que té implantat. Aquest segell de qualitat  
implica tots els processos que es fan al centre, de manera que 
s’assegura la millora contínua de la formació que s’ofereix 
als estudiants, d’acord amb les directrius de l’espai europeu 

de l’educació superior. L’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari Català, AQU Catalunya, és la responsable de 
certificar-lo.
El compromís de qualitat de la FEE es basa a oferir una 
formació d’excel·lència en els àmbits de l’economia i l’empresa, 
sempre amb la voluntat de ser una organització oberta, 
flexible, eficient i eficaç al servei dels usuaris i del territori.
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Competitivitat mundial

La URV s’ha fet un lloc al món i confirma la 
seva competitivitat internacional. Per tercer 
any consecutiu, s’ha posicionat entre les 500 
millors universitats, segons el rànquing mundial 
d’Universitats 2018, que publica la revista Times 
Higher Education (THE). Aquesta classificació 
situa la institució en l’interval 401-500 de la 
seva llista, en què ha obtingut una puntuació 
de 39,9 i guanya més de dos punts respecte als 
resultats de l’any 2016 (37,5). 
Aquesta classificació aplica estàndards en les 
missions principals d’una universitat global de 
recerca i s’elabora a partir de la combinació de 
tretze indicadors corresponents a cinc gran 
àrees, ponderades de la manera següent: 
docència (30%), recerca (30%), citacions (30%), 
internacionalització (7,5%) i transferència (2,5%). 
La URV ha millorat en quatre d’aquestes cinc 
àrees: en docència ha passat de 21,5 a 22,2 i en 
recerca, de 15,8 a 17,2. La millor puntuació es 
troba de nou en les citacions, l’impacte de les publicacions 
dels investigadors, en què ha obtingut 76,4 punts, dada que 
millora respecte als 72,1 de l’any passat. Aquí s’examinen la 
influència de les investigacions calculant els cops que el treball 
publicat d’una universitat és citat pels altres investigadors a 
escala mundial. També ha augmentat en més de dos punts 
en internacionalització, ha passat de 45,5 a 47,7, i només 
ha tingut un petit retrocés en transferència, de 35,2 a 34,5.
La URV se situa en el sisè lloc de les 29 universitats de l’Estat 
que hi apareixen, en la mateixa posició que la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Les dues es troben entre les posicions 
401-500 del món, ja que el rànguing del Times Higher Education  
no distingeix les posicions de les 100 universitats que se 
situen en aquest rang. 
El rànquing d’universitats joves 2017, que elabora la mateixa 
revista Times Higher Education, ha situat la URV en 76a 
posició de la llista de les 200 millors universitats del món de 
menys de cinquanta anys d’antiguitat, una classificació que es 
publica amb l’objectiu d’evidenciar que és possible demostrar 
l’excel·lència en un període de temps relativament curt.

La Universitat consolida el seu bon posicionament internacional als rànquings de referència com el 
Times Higher Education i l’ARWU

Deu àrees destacades al rànquing de Xangai

En l’edició 2017 del rànquing de Xangai la URV apareix en 
la franja 601-700 de les 800 millors universitats del món. 
En aquesta llista apareixen fins a deu àrees acadèmiques 
destacades entre les millors del món.
En l’àmbit de les ciències naturals, hi ha la química en la 
posició 201-300 i la geografia en la 151-200. En l’àmbit de 
l’enginyeria apareixen les àrees d’electricitat i electrònica, 

instrumentació i tecnologia i enginyeria química en la posició 
201-300, i ciències de la computació i ciències ambientals 
en la posició 301-400. Pel que fa a les ciències de la vida, 
hi surt l’àrea de ciències biològiques en la posició 401-500. 
Finalment, en l’àmbit de ciències mèdiques, hi ha l’àrea de 
salut pública en la posició 301-400 i la de farmàcia en la 
401-500.

LA UNIVERSITAT ES POSICIONA PER TERCER ANY CONSECUTIU ENTRE LES 500 MILLORS DEL MÓN



   //  Institució

Recerca amb impacte social
El Consell Social reconeix sis projectes en la primera convocatòria dels Premis a l’Impacte Social de la Recerca

Un total de 28 propostes es van presentar a la primera edició 
dels Premis a l’Impacte Social de la Recerca, que va lliurar 
el Consell Social de la URV en el marc d’una jornada que va 
tenir lloc al juliol passat al Paranimf del Rectorat.
En aquesta edició es van premiar dues modalitats: ex 
ante per a projectes que encara no estan executats o 
no ho estan del tot i ex post per a projectes que ja tenen 
evidències del seu impacte social. En cada modalitat 
s’han guardonat propostes de tres àmbits. Pel que fa a 

les ciències socials i humanitats, el 
premi ex ante va ser per al projecte 
“Empreses i drets humans”, del Grup 
Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, 
i el premi ex post va ser per al 
projecte “El pliopleistocè del Camp 
dels Ninots i la depressió prelitoral: 
evolució paleoclimàtica, dispersions 
faunístiques i humanes”, del grup 
de recerca Autoecologia Humana del 
Quaternari de l’IPHES. En l’àmbit de 
les ciències experimentals, enginyeria 
i arquitectura el premi ex ante va ser 
per al projecte “Materials biomimètics 
intel·ligents”, del grup de recerca 
Meteor, i en la categoria ex post va 
guanyar la “Detecció i anàlisi del 
càncer de mama mitjançant visió per 
computador”, del grup de recerca 
Robòtica i Visió Intel·ligents .
En l’àmbit de les ciències de la salut i 

de la vida, la proposta guanyadora ex ante va ser “Cronicitat i 
els cuidador@s familiars: salut mental positiva, resolució de 
problemes i salut electrònica (web 2.0 i APP)”. En l’àmbit de 
la salut, el projecte que ja s’ha executat  es titula “Eina per 
a la presa de decisions davant de la possible reconstrucció 
postmastectomia en el càncer de mama”, que va presentar 
el Grup de Recerca en Medicina Aplicada de l’Hospital Joan 
XXIII. Aquests sis projectes van rebre 4.000 euros per la 
millora del seu impacte social.
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Reconeixement a l’excel·lència

Premiar la recerca i l’excel·lència que es 
fa tant a dins com a fora de la Universitat 
són els principals objectius dels premis 
que cada any convoca el Consell Social 
de la URV. En els darrers mesos s’han 
lliurat els guardons a la qualitat docent 
universitària, el Premi Xavier López Vilar, 
els premis als millors treballs de recerca 
de batxillerat i el Premi Maria Helena 
Maseras, que vol incentivar l’estudi 
del gènere i les dones en els treballs. 
En la modalitat individual dels Premis 
a la Qualitat Docent es va premiar una 
metodologia per motivar l’aprenentatge, 
del professor de la Facultat de Ciències 
Jurídiques Antoni Carreras. Pel que fa 
a la col·lectiva, una sèrie d’accions per 
afavorir l’excel·lència en la formació de 
doctors, dels professors Joan Josep 
Carvajal Martí, Ercilia García Álvarez, 

Mar Reguero de la Poza, Mireia Valverde 
Aparicio i Maria José Rodríguez Cuesta, 
aquesta última de l’Escola de Postgrau 
i Doctorat.
El Consell Social també lliura el Premi 
Xavier López Vilar a la qualitat i millora 
de la gestió administrativa i tècnica del 
PAS, que en aquesta edició va ser per 
a Maribel Curiel, Anna León, Alèxia 
Vernet, Maria Úrsula López, Miguel 
Ángel Lambán, Òscar Aubareda, Àngels 
Olivé i Núria Tomás, del Servei de Gestió 
Acadèmica i del Servei de Recursos 
Informàtics i TIC, per la “Implantació 
del projecte de millora en la gestió del 
procés d’accés i admissió dels candidats 
preinscrits de màster o doctorat de la 
URV”. També es va premiar una proposta 
per gestionar l’assignació de centres 
en pràctiques d’infermeria, d’Òscar 

Alavedra, Jordi Marín, Olga Alegria, 
Carme Martínez i Cristina Pinent, de 
la Secretaria Acadèmica i del Servei 
Informàtic del Campus Terres de l’Ebre. 
Finalment, Ignasi Soler, Berta Ramos, 
Cinta S. Bellmunt i Jordi Garcia, del 
Gabinet de Comunicació, van rebre el 
premi al projecte de banc d’imatges 
institucionals d’ampli accés. 
Meritxell Ferrer i Mireia Ros, Sandra 
Fernández i Paula Gomis van ser 
les guanyadores del Premi Maria 
Helena Maseras pels seus treballs 
d’investigació sobre temes de gènere. 
L’Observatori de la Igualtat i la URV 
van lliurar aquest guardó bianual, que 
distingueix la recerca de gènere que 
es fa en els tres nivells formatius de la 
Universitat: treballs de fi de grau, de fi 
de màster i les tesis doctorals.

ELS REPRESENTANTS DELS SIS PROJECTES GUANYADORS, AMB EL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL, JOAN
PEDREROL; EL DIRECTOR GENERAL D’UNIVERSITATS, JOSEP PALLARÈS, I EL VICERECTOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA
I DE RECERCA, JOSEP MANEL RICART
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El doctorat industrial es gradua
Doctorands, directors de tesi i 
responsables de supervisar a l’em-
presa els 127 projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació (D+D+I) 
realitzats en el marc d’aquest pla a 
l’Estat espanyol. Tots van ser objecte 
d’un homenatge en l’acte de lliurament 
de reconeixements a les primeres 
promocions del Pla de doctorats 
industrials (DI), corresponents al pla 
pilot de 2012 i a les convocatòries de 
2013 i 2014, en què van prendre part 
investigadors i doctorats per la URV 
i que es va fer al juliol al Palau de la 
Música de Barcelona. 
El Pla de doctorats industrials es va 
posar en marxa l’any 2012 amb un 
programa pilot i ja ha fet cinc edicions 
al llarg de les quals s’han iniciat 345 
projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació (R+D+I). Hi han col·laborat les 
universitats catalanes, tant públiques 

com privades, i els centres de recerca, 
conjuntament amb 235 empreses i 
institucions de totes les dimensions, 

majoritàriament pimes (més del 50%), 
però també empreses emergents, 
fundacions o associacions sense ànim 
de lucre.
L’objectiu del Pla de doctorats indus-
trials és contribuir a la competitivitat del 
teixit empresarial i de recerca català, 
reforçar els instruments per captar 
el talent que genera el país i situar 
els futurs doctors en condicions de 
desenvolupar projectes d’R+D+I en 
una empresa o institució. L’element 
essencial del Pla és el projecte de 
recerca de l’entorn empresarial en 

què el doctorand desenvolupa la seva 
formació investigadora, en col·laboració 
amb una universitat o centre de recerca, 
que és objecte d’una tesi doctoral.
El Pla està gestionat per l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) i rep la col·laboració 
del Consorci de Serveis Universitaris 
de Catalunya (CSUC). Així mateix, té 
el suport de les dotze universitats 
catalanes i del món empresarial per 
afavorir la transferència de coneixement 
al sector productiu.

La Generalitat reconeix les primeres promocions dels doctorats industrials

Estableixen les bases per millorar la formació doctoral
Prop d’una trentena de responsables 
d’escoles de doctorat de les universitats 
i centres de recerca que integren la 
xarxa europea SGroup es van trobar 
a l’octubre a la Universitat Rovira i 
Virgili per posar en comú experiències 
d’èxit en la formació dels doctorands. 
Durant la sessió de treball s’hi van 
establir les bases per elaborar un 
pla d’acció per al 2018 centrat en la 
millora de la productivitat de la recerca, 
les oportunitats de finançament i les 
aliances estratègiques en la formació 
del doctorat.

La primera acció del pla és impulsar 
cursos de formació per a directors de 
tesi amb una metodologia en comú per 
aprofundir en el treball de cooperació 
entre directors i doctorands. Es tracta 
d’una experiència que ja s’aplica a la 
URV i ha permès formar 125 directors 
de tesi, i també es duu a terme a Suècia. 
La idea és exportar-la a d’altres països 
de la xarxa SGroup.
Les universitats i centres de recerca 
membres de la xarxa van decidir 
focalitzar-se en el doctorat perquè 
l’assoliment de resultats en aquesta 

etapa formativa és molt heterogènia 
a Europa. Per això volen treballar de 
manera col·laborativa i coordinada en 
aspectes que en permetin la millora. 
Així en la trobada “Good Practices in 
Doctoral Education - Collaborative 
Approaches within SGroup Network”, 
s’ha creat un grup de treball que 
impulsarà aquesta acció i més endavant 
treballarà en la millora de la qualitat 
de l’ocupabilitat dels doctors.
La URV, que va organitzar la trobada, 
és membre fundacional de la Xarxa 
d’Universitats Europees SGroup.

ALGUNS DELS DOCTORANDS INDUSTRIALS, AMB ELS RESPONSABLES DELS PROGRAMES A LA UNIVERSITAT I A LES EMPRESES

EL PLA DE DOCTORATS 
INDUSTRIALS ES VA 
POSAR EN MARXA 

L’ANY 2012
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La nova residència universitària 
Tarragona Mediterrani és oberta des 
de principis de juliol amb 160 places, 
i dona servei a estudiants, professors, 
investigadors, doctorands i visitants de la 
URV. Situada al Complex Sant Jordi (Av. 
President Companys 1, Tarragona), està 
al costat de la residència universitària 
Sant Jordi, ja existent, que té capacitat 
per a 170 persones, amb la qual 
constitueix una oferta complementària. 
Ambdues les gestiona l’empresa RESA 
(Residencias Universitarias).
Tarragona Mediterrani disposa de 160 
places, en estudis individuals o dobles. 
Són petits estudis exteriors equipats 

amb cuina, bany, climatització i wifi. 
Disposa també de zones comunes 
com sales d’estudi, sala d’oci i TV 
i bugaderia. Els residents poden 
utilitzar el restaurant de la Residència 
Sant Jordi, en règim de mitja pensió, 
pensió completa, abonaments o tiquets 
individuals. També poden gaudir del nou 
centre esportiu pròxim a preus molt 
econòmics, perquè RESA subvencionarà 
una part de la quota als residents que 
es facin socis. 
A banda de la residència, també és 
obert per a tota la ciutadania i per als 
estudiants universitaris, en especial el 
centre esportiu Viding Sant Jordi.

Oberta la nova residència universitària Tarragona Mediterrani

La URV forma sobre l’agenda de la Unió Europea contra l'exclusió
social

La URV forma alumnat i personal extern 
sobre les polítiques socials de la Unió 
Europea per combatre la pobresa a 
través d’un Mòdul Jean Monnet, que 
la Comissió Europea ha concedit a la 
Universitat per tres cursos. El mòdul  
“Els reptes de la Unió Europea en 
l'agenda social: pobresa, desigualtat 
i inclusió social", que coordina el 
professor Àngel Belzunegui, consta 
de tretze sessions dins l’assignatura 
de Treball Social Estructura de la 
Població i Anàlisi de les Desigualtats. 
D’aquestes, set seran obertes al públic.
Les sessions del curs, que va començar 
el 15 de setembre, es fan cada diven-

dres al campus Catalunya i tracten de 
l’agenda social i les polítiques de la 
Unió Europea per combatre l’exclusió 
social i la pobresa. El professorat del 
mòdul està format per docents de la 
Universitat Rovira i Virgili, el CSIC, la 
Universitat Pablo Olavide, la Universitat 
Rey Juan Carlos i la UNED.
Els mòduls Jean Monnet estan 
finançats per la Comissió Europea a 
través del programa Erasmus Plus 
amb l’objectiu d’oferir cursos sobre 
qüestions específiques de la UE i 
fomentar la publicació i difusió dels 
resultats de la recerca acadèmica.

LA RESIDÈNCIA TÉ CAPACITAT PER A 170 PERSONES

El rector destaca al Parlament 
la precarietat del finançament

de les universitats 

El rector de la URV, Josep Anton Ferré, 
va reclamar més inversió pública 
per al sistema universitari català 
en la seva compareixença davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement del 
Parlament de Catalunya, al juny passat. 
Va presentar una comparació entre les 
universitats catalanes i 53 universitats 
de tot el món, en la qual queda palès 
el paper eficient de les universitats 
del país en recerca (publicacions i 
impacte). A l’exposició s’hi mostrava, 
en canvi, que la inversió per alumne a 
Catalunya és de només 6.000 dòlars/
any , mentre que la mitjana de les 
universitats comparades està en 
una inversió d’entre 10.000 i 20.000 
dòlars per alumne/any. Segons que va 
exposar el rector, l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) ha 
fet un estudi sobre el finançament 
públic de les universitats catalanes. 
Actualment, el total de la subvenció 
a les universitats públiques és de 700 
M€ aproximadament, i l’aportació 
dels estudiants per matrícules i 
taxes (incloent-hi les beques que 
paga el Ministeri) és de 300 M€. 
L’estudi proposa a la Generalitat que 
incrementi en 100 M€ el total de 
l’aportació pública a les universitats 
catalanes durant tres anys consecutius 
fins a 300 €, que es destinaria a 
augmentar la subvenció pública de 
cadascuna d’elles en un 10% i en un 
altre 10%, a reduir els preus públics 
anuals que paguen els estudiants 
per matrícula i taxes. Amb aquest 
augment, les universitats podrien fer 
front a l’equilibri pressupostari, al 
Pla pluriennal d’infraestructures, a 
elevar el sostre de despesa del capítol 
I (personal) amb els mateixos efectius 
humans EJC, (equivalent a jornada 
completa) i augmentar el sostre de 
despesa del capítol I amb un increment 
de personal.



IN
ST

IT
UC

IÓ
 //

 U
RV

, R
EV

IS
TA

 D
E 

LA
 U

N
IV

ER
SI

TA
T 

RO
VI

RA
 I V

IR
GI

LI

13

Un nou premi per fomentar la recerca en perspectiva de gènere

El campus Terres de l’Ebre de la URV 
i l’Institut Català de les Dones s’han 
aliat per fomentar la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la recerca i la 
docència, específicament en els treballs 
de fi de grau (TFG) de cadascuna de les 
quatre titulacions que s’imparteixen 
al campus ebrenc: Educació Infantil, 
Educació Primària, Administració i 
Direcció d’Empreses i Infermeria. Amb 
aquest objectiu s’ha impulsat la creació 
d’un premi conjunt al qual es podran 
presentar tots aquells treballs que 
tinguin com a temàtica principal la 
situació de les dones i incorporin la 
perspectiva de gènere. Les temàtiques 
poden ser la desigualtat entre dones 
i homes en l’àmbit econòmic, social, 
polític o familiar, la identitat de gènere, la sexualitat, els rols de 
gènere, els estereotips, les noves masculinitats, el feminisme, 
les organitzacions de dones i/o feministes,  la intersecció 
del gènere amb altres eixos de desigualtat (classe social, 
ètnia, identitat sexual, etc.), transversalització de gènere, 
governança i apoderament de les dones i violència masclista, 

entre altres. El premi serà de 250 euros per cada treball 
guanyador i s’atorgaran quatre premis, un per a cadascun 
dels quatre graus que s’imparteixen al campus. En aquesta 
primera edició s’hi podran presentar els treballs defensats 
entre els mesos de gener i setembre de l’any 2017, sempre 
que hagin obtingut una nota igual o superior a 6.

La Universitat divulga l’obra poètica d’Antoni Rovira i Virgili

La faceta poètica de l’escriptor, polític i periodista Antoni 
Rovira i Virgili, que dona nom a la Universitat, és molt poc 
coneguda. Amb l’objectiu de difondre aquesta part de la seva 
obra, la URV ha decidit divulgar La collita tardana (Obrador 
Edèndum, Santa Coloma de Queralt, 2017), de la qual només 
existien uns quants exemplars de l’única edició publicada a 
Mèxic l’any 1947. La proposta d’editar la seva obra poètica va 
ser de la professora associada del Departament de Filologies 
Romàniques Elena de la Cruz, que ha estat la curadora del 

llibre. La publicació ofereix també poemes inèdits de l’autor, 
escrits amb posterioritat a l’edició de Mèxic, amb els quals 
preparava una nova collita. També s’hi poden trobar fragments 
de les memòries inèdites de Teresa Rovira i Comes, la seva 
filla, que ajuden a contextualitzar l’època d’exili a París, 
Montpeller o Andorra en què el seu pare va escriure els 
poemes. Teresa Rovira va cedir el seu llegat a la Universitat, 
que custodia el CRAI del campus Catalunya, i precisament 
en aquest llegat es va trobar un exemplar del primer llibre, 
que l’autor va corregir i anotar i enriqueix la nova publicació. 
El llibre, escrit per Rovira i Virgili quan ja havia complert la 
seixantena, conté poemes senzills amb imatges de records de 
la seva infantesa a Tarragona (el carrer Major on va néixer, el 
Clot de Mèdol, el Pont del Diable, l’Arc de Berà, la Torre dels 
Escipions) i els paisatges marins i els eixuts de la Catalunya 
Nova. En definitiva, és una evocació de persones i paisatges 
de la seva terra enyorada. Es presenta amb diferents parts: 
“Proemi”, el “Llibre de les imatges”, el “Llibre dels records”, 
el “Llibre de les meditacions” i “Recomanació final”. La 
Diputació de Tarragona ha col·laborat en l’edició.

RESPONSABLES UNIVERSITARIS, REUNITS AMB NÚRIA BALADA, DIRECTORA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

A les eleccions al Claustre, amb 52 escons d'estudiants, se 
n’han ocupat setze dels quaranta vacants fins ara. Aquests són 
els resultats de les eleccions parcials d’estudiants, que van 
tenir lloc a finals d’octubre, per ocupar les vacants existents o 
que s’han produït en l’últim any al Claustre, juntes de centre i 
consells de departament. Cada dos anys es renova totalment 
la representació de l’estudiantat a la Universitat i les últimes 

van tenir lloc al novembre de 2016. Entremig, cada any es fan 
eleccions parcials allà on hi ha vacants. Les votacions han 
estat electròniques remotes. Al Claustre, màxim òrgan de 
representació universitària, que té 202 escons, el sector dels 
estudiants en té assignats 52. L’any passat es van escollir dotze 
representants i en van quedar quaranta de vacants. Ara s’han 
escollit setze de nous i han quedat encara 24 escons buits.

Els estudiants ocupen setze dels escons vacants al Claustre
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Impressió 3D aplicada al càncer
Investigadors de la URV, de l’IISPV i de l’Hospital Sant Joan de Reus descobreixen com aquesta tècnica 
ajuda a protegir la pell sana en el tractament del càncer de pell

Un grup d’investigadors de la URV, de l’IISPV i de l’Hospital 
Sant Joan de Reus ha trobat una solució per fer més fàcil el 
procés que han de passar els pacients amb càncer de pell 
sotmesos a tractament. Han aconseguit que sigui més còmode 
per a ells i més econòmic per als centres hospitalaris: amb 
un escàner i una impressora 3D els metges disposaran d’una 
peça personalitzada que servirà per protegir la pell sana que 
envolta el tumor que ha de rebre radiació.
El càncer de pell té dos tractaments possibles: la cirurgia 
o la radioteràpia. Una de les tècniques del tractament 
radioteràpic és la braquiteràpia, que consisteix a col·locar 
material radioactiu en contacte directament amb el tumor. 
Quan es practica aquest últim mètode, els metges han de 
posar una mena d’escut que protegeixi de la radiació la pell 
sana que envolta el tumor.
En aquesta recerca, publicada al Journal of Contemporary 
Brachytherapy, els investigadors Andreu Sintas i Domènec Puig, 
del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de 
la URV, i les investigadores Meritxell Arenas i Mònica Arguís, 
de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, han trobat una solució més 
òptima per protegir la pell que envolta un càncer al nas. 
La recerca s’ha centrat en aquesta zona perquè és la més 
irregular, tot i que els resultats són aplicables a qualsevol 
altra part del cos.
Actualment es fabrica a mà una màscara per administrar el 
tractament que, alhora, protegeix la pell que no ha de rebre 
radiació. Abans, però, s’elabora un motlle del rostre amb 
alginat. Per fer-lo es col·loca un plàstic a la cara del pacient 
sobre el qual es posa l’alginat per tal que prengui la forma 
de la zona. Després de 24 hores, aquest motlle en negatiu 
s’asseca i s’utilitza per crear, amb diverses capes de cera, la 

màscara que portarà el pacient durant 
la radiació.
Aquest sistema és molt incòmode per 
al pacient, que es veu involucrat en 
un “procés llarg, laboriós i implica 
que hagi d’anar més d’una vegada a 
l’hospital”.
En canvi, a partir d’aquesta recerca, el 
procediment per elaborar la màscara 
és ben diferent. Ara serà mecànic. 
S’escaneja la cara del pacient per 
digitalitzar la forma del rostre i amb 
un programa informàtic especialitzat 
es dissenya la màscara que s’enviarà 
a la impressora 3D, que en set hores 
la tindrà enllestida. Aquesta tècnica 
innovadora dona una solució més 
còmoda per al pacient, ja que només 
ha d’estar quiet uns segons mentre li 
passen l’escàner manual per davant 
de la cara, sense cap actuació directa 

a la pell. És com si s’hagués de fer una radiografia. Així, la 
producció de la màscara és més ràpida i més econòmica, 
perquè no utilitza material previ només per fer un motlle. 
A més, la màscara feta mecànicament permetria aplicar la 
radioteràpia amb més precisió.
De fet, l’estudi de viabilitat conclou que amb la nova tècnica 
costaria la meitat fer cada màscara, “ja que ens estalviem 
una tomografia”, afirma Andreu Sintas, enginyer elèctric 
per la URV i tècnic de laboratori que ha liderat la recerca. 
“També té un cost més econòmic en general perquè la cera 
que s’utilitza ara és més cara que el material que necessita 
la impressora 3D”, afegeix.
Ara, els radiofísics de l’Hospital Sant Joan de Reus estudien 
quin és el material més adient per fer-les a fi de poder 
implantar-se aquesta tècnica en el dia a dia del centre.

   //  Recerca

UN METGE SIMULA L'APLICACIÓ DEL TRACTAMENT DE CÀNCER DE PELL SOBRE UN PACIENT AMB LA MÀSCARA FETA
AMB LA IMPRESSORA 3D

DOMÈNEC PUIG I ANDREU SINTAS DISSENYANT LA MÀSCARA



Dades personals: l'usuari decideix
Pay-per-Tracking és el nom del nou 
model de rastreig web que dona 
protagonisme a l’usuari a l’hora de 
mostrar la seva activitat a internet 
davant les empreses que observen la 
navegació diària de les persones. Aquest 
algoritme pretén desenvolupar-se en 
forma d’extensió per als navegadors 
Firefox i Chrome, i els internautes 
podran decidir quina informació volen 
que sigui monitorada i quant volen 
cobrar per cedir-la. L’ha dissenyat 
Javier Parra-Arnau, investigador del 
Departament d’Enginyeria Informàtica 
i Matemàtiques.
Existeixen empreses, anomenades 
data brokers, que es dediquen a 
rastrejar la vida digital dels internautes 
a partir de la navegació web i de 
comentaris i interaccions a les xarxes socials, per tal de 
conèixer el tipus d’usuaris que són, els seus comportaments 
i gustos. Recentment, però, han sorgit un seguit d’empreses 
encapçalades per Datacoup que, en lloc d’aconseguir aquestes 
dades sense el coneixement i consentiment dels usuaris, els 
ofereixen la possibilitat de pagar-los per obtenir la informació 
que els interessa. 
Davant d’aquest panorama, l’algoritme desenvolupat a la 
Universitat Rovira i Virgili proporciona un seguit d’avantatges 
als usuaris que volen comercialitzar les 
seves dades de navegació amb aquestes 
noves empreses. Amb Pay-per-Tracking, 
l’internauta pot, d’una banda, controlar la 
seva privadesa, ja que ell mateix decideix 
les pàgines que deixarà que el rastregin, 
segons la categoria temàtica sota la qual 
estan classificades. I d’una altra, l’usuari 
pot acordar el rendiment que vol treure 
de cadascuna d’aquestes categories. 
L’algoritme permet a l’usuari, a més a 
més, bloquejar l’accés a les empreses que no li paguen i volen 
continuar rastrejant-lo.
L’investigador Javier Parra-Arnau també ha creat una extensió 
de navegador que proporciona transparència i control als 
internautes pel que fa als anuncis que reben mentre naveguen. 
MyAdChoices, com s’anomena, vol portar llum a la qüestió 
sobre com s’utilitzen les dades de navegació en el procés de 
personalització dels anuncis.
En termes de control, MyAdChoices permet als usuaris decidir la 
temàtica dels bàners i els tipus d’anuncis que se’ls mostraran, 
ja que poden escollir la temàtica dels anuncis que veuran 
entre 32 categories i així configurar i personalitzar el seu 
perfil de gustos i interessos. Pel que fa a la transparència, 
poden consultar què saben o com els veuen els rastrejadors 
d’internet per saber si reben anuncis personalitzats o no.

Quan els usuaris naveguen per internet són poc anònims, ja 
que els serveis gratuïts de què disposen, com ara el correu 
electrònic o les xarxes socials, guarden totes les  dades 
personals per utilitzar-les per fer negoci. Una vegada creat 
un perfil tipus, les empreses que distribueixen anuncis de 
publicitat ho fan de la forma més personalitzada possible 
a partir de tres criteris: la localització, els interessos dels 
internautes detectats segons la seva activitat a la xarxa i el 
context o el contingut de la web.

A més, hi ha una opció més, que són les 
campanyes anomenades de publicitat 
recordatòria , amb les quals l’anunci d’una 
empresa impacta els usuaris que han visitat 
recentment la seva web. Aquest tipus de 
bàners és el més habitual, tot i que no és 
una personalització real.
La majoria d’anuncis són de tercera part, 
és a dir, que els gestionen empreses que 
es dediquen a la distribució d’anuncis. Les 
pàgines web cedeixen un espai i instal·len 

una opció perquè un tercer (per exemple Google AdSense) posi 
anuncis d’altres empreses. En canvi, un anunci de primera 
part seria aquell en què l’anunciant i la pàgina web on surt 
el bàner han establert un contracte directament.
Molt sovint els usuaris no volen veure anuncis que no concorden 
amb els seus gustos o necessitats i instal·len un bloquejador 
d’anuncis, una eina que elimina i bloqueja tots els anuncis 
de tercera part, però que, segons l’investigador Javier Parra, 
“trenca el sistema econòmic amb què se sustenten els 
continguts a internet”. Aquesta extensió, que de moment és un 
prototipus disponible per al navegador Google Chrome, té com 
a objectiu proporcionar als usuaris certes garanties en termes 
de privadesa i experiència de navegació, i al mateix temps 
vol preservar el model econòmic dominant que actualment 
sosté la web.

Un nou algoritme permet als internautes controlar les dades personals que faciliten mentre naveguen
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L'INVESTIGADOR JAVIER PARRA-ARNAU, DISSENYADOR DE PAY-PER-TRACKING

AQUEST ALGORITME 
PRETÉN DESENVOLUPAR-
SE EN FORMA D’EXTENSIÓ 
PER A FIREFOX I CHROME
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   //  Recerca

Identificar cèl·lules tumorals

Un nou aparell permetrà quantificar el nombre de cèl·lules 
tumorals que hi ha en una mostra de sang, d’una en una i en 
temps real. Aquest dispositiu ha estat patentat per investigadors 
del Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, 
liderats pel professor d’investigació ICREA Ramon Álvarez 
Puebla i pel catedràtic de Física Aplicada Francesc Díaz, i del 
Departament d’Oncologia Clínica de l’Hospital Universitari 
HM Torrelodones, liderat pel professor d’investigació Eduardo 
García–Rico.
Aquest detector  es convertirà en un instrument mèdic que 
millorarà l’eficiència del seguiment, el tractament i el diagnòstic 
del càncer, ja que ara es podrà fer simplement mitjançant  
una mostra de sang.
El sistema s’ha provat amb èxit en pacients amb càncer de 
mama amb metàstasi en diferents graus i progressions. De 
tota manera, l’ús pot estendre’s i aplicar-se a altres tumors 
si se seleccionen diferents anticossos en analitzar la mostra 
de sang.
Els pacients que pateixen càncer —i més si tenen metàstasi— 
requereixen un seguiment continu durant el temps que dura 
el tractament per avaluar l’evolució de la malaltia. Avui dia, 
aquest control es fa amb tècniques d’imatge i biòpsies, que 
són invasives i no sempre són possibles. En canvi, el dispositiu 
dissenyat pels investigadors de la URV és altament sensible 
i no requereix recórrer a la cirurgia ni a la radioactivitat. Per 
això és un mètode molt útil per a l’ús clínic, ja que millora la 
qualitat de vida del pacient que s’ha de sotmetre constantment 
a aquesta mena de proves.
El dispositiu pot ser una bona eina per definir adequadament 
l’estat de salut del pacient. En la llista de mètodes de 
diagnosi actuals, aquest instrument permet —per les seves 
característiques— una anàlisi ràpida, econòmica, eficaç i poc 
agressiva. A més, ajuda a identificar la malaltia amb antelació 

i a fer un seguiment dels tumors amb 
resultats més efectius i amb menys 
toxicitat per al cos dels pacients.
Aquest sistema tan complex és el 
resultat d’una recerca —publicada a 
la revista del grup Nature Scientific 
Reports— que forma part de la tesi 
doctoral d’Eric Pedrol, en la qual 
també han participat els doctorands 
Manuel García i Moritz Nazarenus i 
està dirigida per Jaume Massons i 
Francesc Díaz, en col·laboració amb 
el Departament d’Oncologia Clínica de 
l’Hospital Universitari HM Torrelodones 
de la Fundación de Investigación HM 
Hospitales, liderat pel professor 
d’investigació Eduardo García–Rico.
El dispositiu s’ha patentat i en són 
cotitulars la URV, ICREA, el CTQC, 
la Fundación de Investigación HM 
Hospitales, Medcom Advance i Medcom 

Tech, i la llicència s’ha concedir a l’empresa Medcom 
Science —que té com a objectiu la investigació bàsica i 
el desenvolupament de tecnologies per al diagnòstic i el 
tractament del càncer—, la qual el comercialitzarà. La Unitat 
de Valorització de la URV s’ha encarregat de la protecció de 
la tecnologia i de la llicència.

Un dispositiu portàtil permet fer el seguiment del càncer de forma ràpida, econòmica, eficaç i poc agressiva

ELS INVESTIGADORS DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA DE LA URV QUE HAN PARTICIPAT EN 
AQUESTA RECERCA

Aquest nou aparell consisteix en la integració en miniatura 
de dos sistemes: un de flux i un d’òptic. En el primer flueixen 
alineades les cèl·lules de la mostra de sang. Després, des del 
sistema òptic, constituït per dues fibres òptiques (un díode 
làser i un fotodetector), s’analitzen les cèl·lules i es compten 
separadament les cancerígenes i les que no ho són. La ràtio 
informa de l’estat d’evolució de la malaltia.

Dos sistemes integrats

ZONA DE MESURA DEL XIP. A LA PART SUPERIOR ES POT VEURE 
L’EXTREM D’UNA FIBRA ÒPTICA QUE IL·LUMINA PERPENDICULAR-
MENT AMB LLUM BLAVA EL CANAL FLUÍDIC, PER ON CIRCULEN LES 
CÈL·LULES, QUE ES MOUEN D’ESQUERRA A DRETA
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Nova tècnica per detectar mutacions
Un mètode pioner identifica de forma precisa les mutacions d’un gen relacionades amb el càncer de 
còlon per preveure’l

Les investigadores Judit Morlà i Patrícia Gisbert, del 
Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, han 
aconseguit detectar de forma molt precisa les mutacions 
d’un gen, malgrat que són mutacions puntuals (canvis tan 
sols d’una base) en la seqüència d’aquest gen. Es tracta de la 
primera vegada que s’utilitza la tècnica SERS, d’anàlisi química 
ultrasensible, per estudiar l’ADN amb aquests resultats d’èxit.
Les mutacions dels gens estan vinculades a determinats tipus 
de càncer. En concret, les investigadores han treballat amb 
un fragment del gen K-RAS, les alteracions del qual estan 
relacionades amb el càncer de còlon. Detectar aquestes 
mutacions permet reconèixer el risc de patir la malaltia i 
així, en un futur, preveure-la.
Entre les tècniques actuals per analitzar l’ADN n’hi ha ben 
poques que identifiquin eficientment i fàcilment aquestes 
mutacions tan puntuals del gen, ja que cal detectar el canvi 
d’una sola base d’entre les 120 que componen el fragment 
del gen estudiat. Per aquest motiu, les investigadores de 
la URV van arribar a la conclusió que una tècnica que elles 
coneixien bé, l’espectroscòpia Raman amplificada per superfície 
(SERS, per les sigles en anglès), podia facilitar aquesta tasca. 
Introduir la tècnica SERS a la llista de tècniques per analitzar 
l’ADN suposa que es pugui disposar d’un mètode més ràpid, 
eficaç i econòmic.

Fer vibrar l’ADN
El primer pas per poder explotar aquest nou mètode ha estat 
aconseguir unes nanopartícules de plata (necessàries per fer 
l’anàlisi amb el mètode SERS) que mostressin afinitat per 
les molècules d’ADN. Habitualment, les nanopartícules de 
plata estan carregades negativament, cosa que en dificulta 
l’anàlisi directa amb l’ADN, ja que també té càrrega negativa 
i es genera repulsió.
Això no ha estat difícil, ja que les investigadores —que formen 
part del Grup de Recerca de Plasmònica i Ultradetecció, 
liderat per Ramon Álvarez-Puebla— disposaven d’unes 
nanopartícules de plata carregades positivament que va 
desenvolupar un investigador del grup, Luca Guerrini, afegint-hi 
espermina, una molècula que biològicament estabilitza l’ADN. 
Per tant, aquestes noves nanopartícules amb càrrega positiva 
i, consegüentment, amb afinitat per l’ADN han facilitat que les 
molècules s’adhereixin a la superfície i es puguin analitzar. 
Una vegada superat el primer repte, Judit Morlà i Patrícia 
Gisbert han fet diversos experiments per aconseguir detectar 
les mutacions d’un fragment de la seqüència del gen K-RAS. 
La tècnica SERS consisteix a estudiar els senyals vibracionals 
de les molècules del gen que són a prop de les nanopartícules. 
Aquests senyals es visualitzen quan una llum làser excita les 
nanopartícules. Les investigadores van recollir els senyals 
vibracionals de les molècules amb mutacions i sense, i van 
observar canvis vibracionals relacionats amb la presència 
de mutacions, per exemple diferències en l’estructura de la 
seqüència que depenia de la mutació en el gen.

La combinació dels resultats aconseguits amb la tècnica SERS i 
mètodes estadístics ha permès no només analitzar i comparar 
aquests petits canvis, sinó també distingir quatre mutacions 
diferents (totes conegudes com a indicadors freqüents 
del càncer de còlon). Aquesta nova forma d’analitzar 
l’ADN “suposa una revolució”, segons les investigadores, 
ja que, comparada amb els mètodes actuals, és fàcil, 
ràpida, econòmica i extremadament sensible. De totes 
maneres, les investigadores asseguren que abans d’utilitzar 
aquest mètode en l’àmbit ambulatori caldria, 
entre altres, elaborar una base de 
dades àmplia per disposar de més 
mostres amb les quals comparar 
els resultats i així poder obtenir 
resultats més fidedignes.
Aquest avenç facilita una 
anàlisi de l’ADN econòmica, 
ràpida i eficaç, però la 
investigadora Judit Morlà 
apunta que cal 

continuar 
fent recerca perquè 
e l  mètode  que 
han desenvolupat 
tingui una aplicació 
en el dia a dia: 
“Cal estudiar com 

revertim aquelles 
m u t a c i o n s  q u e 

detectem, perquè és 
molt important que les 

puguem trobar; però hem de 
saber com actuar, com curem la malaltia que porten associada.”

NANOPARTÍCULES DE PLATA DESPRÉS D’AFEGIR-HI L’ADN



Noves tècniques determinen d’on prové l’oli de palma

El Departament de Química Analítica i Química Orgànica 
de la URV també s’ha investigat diferents tècniques per 
determinar l’origen de l’oli de palma —l’oli més consumit 
al món— de forma més econòmica i ràpida. Pilar 
Callao i Itziar Ruisánchez, del Grup de 
Recerca de Quimiometria, Qualimetria 
i Nanosensors, en col·laboració 
amb investigadors de la Universitat 
de Granada, van aplicar una 
tècnica de cromatografia 
de líquids amb detectors 
independents, dues tècniques 
de cromatografia de gasos 
amb què van obtenir informació sobre la 
composició dels diferents olis. Cap de les 

cromatografies permeten per si mateixes identificar-ne amb 
fiabilitat l’origen geogràfic. Per aquest motiu, s’hi van aplicar 

posteriorment tècniques quimiomètriques i de fusió 
de dades amb què es va aconseguir la informació 

rellevant que fa determinar l’origen geogràfic 
de la mostra d’oli de palma amb 

un baix percentatge d’error, 
d’aproximadament un 5%.
L’aplicació d’aquestes tècni-
ques, que per primer cop s’han 

utilitzat amb oli de palma, millora 
els sistemes que existien fins 
ara i calcula la procedència de 
la mostra de forma més ràpida 

i amb una alta fiabilitat.
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   //  Recerca

Espectrometria de masses per als 
aromes, espectroscòpia ultraviolada-
visible per al color i espectroscòpia 
infraroja per al gust. Són les tècniques 
analítiques que han utilitzat els 
investigadors del Departament de 
Química Analítica i Química Orgànica 
de la URV per distingir cinc grups de 
whisky de diferents orígens i formes de 
producció: irlandès, espanyol, escocès, 
Bourbon i Tennessee. L’aplicació 
de totes les tècniques ha mostrat 
diferències entre els tipus whiskies 
i els millors resultats s’han obtingut 
amb l’espectrometria de masses, que 

determina el contingut en volàtils i, 
per tant, pot donar informació sobre 
l’aroma. A causa de la gran varietat 
de whiskies que hi ha, poden ser 
objecte d’adulteració i per això els 
investigadors van voler trobar mètodes 
senzills i ràpids per autenticar-los, no 
només pel sistema de producció i la 
regió sinó per l’origen botànic. 
En totes les tècniques utilitzades s’han 
distingit els cinc grups de whiskies, 
encara que els millors resultats 
es van obtenir amb la tècnica de 
l’espectrometria de masses. Això fa 
concloure que les principals diferències 

entre els tipus de whisky es troben 
en la part volàtil. Totes les tècniques 
mostren varietat dins dels grups, cosa 
que demostra que la metodologia 
es podria utilitzar no només per 
discriminar els tipus de whisky  sinó 
també entre diferents tipus d’aquesta 
beguda dins de cada grup.
L’objectiu principal no ha estat cercar 
la tècnica més útil per autenticar els 
whiskies sinó provard’emular el treball 
que fan els panels de degustadors 
en les seves valoracions. D’aquesta 
manera, l’espectròmetre de mas-
ses actuaria com ho fa el nas humà, 
l’espectometria infraroja actuaria 
com si fos la llengua, mentre que 
l’espectrofotometria ultraviolada visible 
faria d’ull. Amb això, es configura un 
panel electrònic de degustació que 
proporciona, en pocs minuts, una 
empremta digital (amb informació 
química) de cada producte. L’estudi pot 
ser útil per dur a terme un control de 
qualitat basat en mesures químiques 
i també ajudar els panels tradicionals 
en el treball rutinari.
L’estudi l’han dirigit Ricard Boqué, 
investigador del Grup de Quimiometria, 
Qualimetria i Nanosensors, i Olga 
Busto, responsable del Grup de 
Recerca Sensometria Instrumental, 
en col·laboració amb investigadors de 
la Universitat Tecnològica de Gdansk.

Investigadors de la URV i de la Universitat de Tecnologia de Gdansk (Polònia) han aplicat tècniques analí-
tiques ràpides per discriminar les begudes alcohòliques segons la manera de producció i l’origen botànic

Com distingir els tipus de whisky?

OLGA BUSTO I RICARD BOQUÉ, AMB EL NAS ELECTRÒNIC BASAT EN UN SISTEMA HS-MS



Localitzar toxines a les algues

La investigadora Gemma Giménez, 
del Centre de Tecnologia Ambiental 
Alimentària i Toxicològica (Tecnatox),  ha 
desenvolupat un sistema per accelerar 
la detecció d’algues tòxiques a la 
costa catalana. Es basa en l’aplicació 
de la biologia molecular, que permet 
localitzar de forma més ràpida i eficient 
si hi ha presència de microalgues 
tòxiques, capaces de produir toxines que 
poden ingerir musclos o peixos i acabar 
causant intoxicacions alimentàries a 
les persones.
El projecte s’emmarca dins del pro-
grama d’ajuts TECNIOspring d’ACCIÓ 
per a la contractació de talent nacional 
i internacional. Gràcies a aquesta 
iniciativa, la investigadora catalana 
ha treballat durant dos anys en aquest 
sistema al grup de recerca Tecnatox 
de la URV.
L’objectiu d’aquest mètode és “detectar 
de manera primerenca” la presència de 
toxines provinents de microalgues d’una 
manera “més ràpida, eficient i cobrint 
més territori” que permeti “anticipar-se 
a possibles episodis tòxics”, assegura 
la investigadora, Gemma Giménez. 
Habitualment s’utilitza un microscopi 
òptic per analitzar les mostres de la 
costa catalana, però és un procés que 
requereix elevats coneixements de 
taxonomia i fins a una setmana de 
temps per aconseguir els resultats. 
Per exemple, explica Giménez, amb el 
microscopi òptic s’analitzen unes quatre 
mostres en quatre o cinc dies, mentre 
que gràcies a la biologia molecular 

(és a dir, a través de la seqüenciació 
de l’ADN) es pot accelerar fins a cent 
mostres en dos dies.
La voluntat és transferir aquesta 
metodologia al mercat, que es podria 
començar a aplicar als propers 
anys. A banda d’evitar intoxicacions 
alimentàries, pot servir per decidir 
tancar temporalment platges i zones 
costeres si hi ha presència d’algues 
tòxiques, que també poden provocar 
al·lèrgies i problemes respiratoris. Tot 
i això, adverteix Giménez, “a Catalunya 
no temin problemes de salut perquè la 
feina de prevenció que es fa actualment 
és molt bona, comptem amb programes 
de vigilància i està molt regularitzat: 
la recerca aplicada que hem fet vol 

estandarditzar nous mètodes per ser 
més efectius”.

Una investigadora de la URV desenvolupa un sistema per trobar algues que poden provocar
intoxicacions alimentàries 
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LA INVESTIGADORA GEMMA GIMÉNEZ HA TREBALLAT DURANT DOS ANYS AL GRUP DE RECERCA TECNATOX DE LA URV

Els ajuts de TECNIOspring ofereixen 
suport econòmic a empreses i centres 
TECNIO per  contractar investigadors 
sèniors durant dos anys que duen a 
terme projectes de recerca aplicada. 
La iniciativa està cofinançada per la 
Comissió Europea en el marc de les 
Accions Marie Sklodowska-Curie 
(COFUND) – H2020 per al període 
2016-21 i atorgarà en total 72 ajudes a 
investigadors de qualsevol nacionalitat. 
L’objectiu és promoure la transferència 
tecnològica a Catalunya al mateix 
temps que es fomenta la mobilitat de 
talent internacional, bé per atreure 
professionals de tot el món a Catalunya 
o bé perquè catalans residents a 
l’exterior tornin a fer recerca aplicada 
al nostre país.
ACCIÓ és l’agència pública per a la 
competitivitat de l’empresa catalana de 
la Generalitat de Catalunya. Impulsa 
la millora del teixit empresarial a 
través del binomi internacionalització-
innovació.

Foment de la mobilitat 
internacional



RE
CE

RC
A 

//
 U

RV
, R

EV
IS

TA
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
TA

T 
RO

VI
RA

 I 
VI

RG
IL

I

20

   //  Recerca

Sant Adrià: més dioxines a l’aire

El nivell de dioxines prop de la incineradora de Sant Adrià 
de Besòs és fins a cinc vegades més gran que la d’entorns 
semblants. Així ho confirma un estudi fet per investigadors 
de la URV i que va publicar la revista Science of the Total 
Environment.
El nivell de dioxines al sòl s’ha reduït lleugerament des del 
2014 però n’ha augmentat, en canvi, la presència a l’aire. El 
treball indica que el llindar d’exposició a aquestes substàncies 
relacionades amb el risc de càncer és 2,3 vegades superior 
a l’admissible, una xifra que, segons organismes reguladors 
internacionals, es calcula en un cas per milió d’habitants.
Les concentracions de dioxines i furans en mostres d’aire i 
sòl recollides al voltant de la planta integral de valorització de 
residus de Sant Adrià del Besòs no han canviat gaire en els 
tres darrers anys, des que el 2014 un estudi de la Universitat 
Rovira i Virgili ja alertava de l’alta concentració d’aquests 
contaminants. El treball, que s’ha fet durant el març del 
2017,ha comprovat si s’han pres les mesures necessàries i 
urgents per reduir les concentracions ambientals de dioxines 
en aquesta zona. També ha posat de manifest que, tot i que 
ha disminuït lleugerament als sòls —1,66 ng/kg (nanograms 
de toxicitat per quilo) respecte als 3,6 ng/kg del 2014—,  la 
concentració d’aquests compostos químics a l’aire és encara 
més alta que el 2014, 0,044 pg OMS-TEQ/m3 —(picograms de 
toxicitat, equivalent per quilo per metre cúbic)—, per damunt 
dels 0,026 del 2014. Aquest valor és el més alt que es detecta 
en zones similars de Catalunya, fins a cinc vegades superior 
a altres municipis com Girona, Mataró o Tarragona, que tenen 
infraestructures similars.
La recerca destaca que, a causa de l’exposició a aquests 
contaminants, l’actual risc de càncer a causa de la presència 
ambiental d’aquests nivells de dioxines en aquesta zona és 
2,3 vegades superior al que es considera admissible. Segons 
els investigadors, encapçalats pel catedràtic de Toxicologia 
de la URV, Josep Lluís Domingo, la situació en aquesta àrea 
no ha millorat durant els darrers tres anys “i els riscos de 

patir càncer per l’exposició a les dioxines són molt semblants 
al 2014”.
Els autors d’aquest treball, investigadors del Centre de 
Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica de la URV, 
consideren que aquests resultats “suposen de nou una 
important advertència per a les autoritats amb responsabilitats 
sobre el medi ambient i la protecció de la salut pública a la 
zona”, segons que indiquen en aquest estudi, publicat a la revista 
científica Science of the Total Environment. La recerca conclou 
que aquest augment de concentració de dioxines a l’aire es pot 
atribuir també al trànsit de vehicles i a fonts emmascarades, 
que no es coneixen —a banda de la incineradora— i converteix 
aquesta zona en una àrea d’alta concentració de dioxines, per 
això consideren que cal prendre urgentment mesures per 
reduir-ne aquests nivells tan preocupants.

Comparació amb municipis similars
La planta integral de valorització de residus (PIVR) de Sant 
Adrià de Besòs és una instal·lació de tractament integral dels 
residus municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la 
integren dues instal·lacions, una de tractament mecànic – 
biològic posada en marxa l’any 2006 i la planta de valorització 
energètica de l’any 1975.
Segons la comparació de l’estudi, la contaminació dels sòls 
supera entre tres i cinc vegades la d’altres entorns similars 
com Tarragona, Mataró i Girona: 1,66 ng/kg, mentre que en els 
darrers estudis de Tarragona van ser 0,58, a Constantí 0,75, a 
Girona 0,36 i a Mataró 0,34 ng/kg. Pel que fa a la contaminació 
de l’aire, la qual ha augmentat respecte al darrer estudi del 
2014, a Sant Adrià s’han trobat 0,044 pg OMS-TEQ/m3, mentre 
que a Tarragona els nivells són de 0,010, a Mataró 0,014 i a 
Girona 0,011 pg TEQ/m3.
Els investigadors ja han alertat diversos organismes amb 
competències sobre el tema, com l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona,  l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,  la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,  i 
les associacions de veïns de la zona perquè hi busquin les 
solucions més adequades.

Un estudi alerta de la concentració de dioxines al voltant de la incineradora del Besòs

LA RECERCA L’HAN FET INVESTIGADORS DEL CENTRE DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 
ALIMENTÀRIA I TOXICOLÒGICA (TECNATOX) DE LA URV

COMPARACIÓ DEL RISC DE CÀNCER PER EXPOSICIÓ A CONTAMI-
NANTS. LA XIFRA ADMISSIBLE ES CALCULA EN UN CAS PER MILIÓ 
D’HABITANTS, QUE ES REPRESENTA AMB 1.0E-06



Llarga vida als glòbuls vermells
Dos grups de recerca treballen en un projecte per millorar la criopreservació d’hematies amb un mètode 
sense solvents

La transfusió de sang és un procediment 
clínic important que es du a terme cada 
dia i necessita reserves suficients de 
glòbuls vermells als bancs de sang. 
Tanmateix, els glòbuls vermells que 
s’utilitzen per a les transfusions tenen 
poca vida útil (només 42 dies) si es 
conserven en condicions estàndard, i 
mantenir el subministrament continu 
d’un banc de sang és un problema 
constant. Des dels anys setanta, 

s’utilitzen alguns 

solvents, com el glice-
rol, com a crioprotectors per  conservar 
els glòbuls vermells als hospitals. El 
glicerol és tòxic, però, i s’hauria de 
retirar mitjançant un procés de diàlisi 
abans de transfondre la sang a un 
pacient. La diàlisi és lenta i, per tant, 
inapropiada per a les emergències; és 
cara i els glòbuls vermells que passen 
per aquest procés de descongelació 
acaben tenint una vida útil de tan sols 
un dia. En canvi, els crioprotectors com 
la trehalosa es poden fer servir per 
allargar-los la vida sense necessitat 
de diàlisi. Malgrat tot, l’índex de 
supervivència és baixa i, per tant, aquest 
mètode es considera inapropiat per a 
assumptes clínics.
Basant-se en aquests problemes, el 
grup de Christophe Drouet (CNRS-
Tolosa) va crear nanopartícules de 200 
nanòmetres de diàmetre d’apatita que 
estaven fetes dels mateixos components 
químics que els ossos i les dents, és a 

dir, que eren perfectament compatibles 
biològicament. Més endavant, amb 
la col·laboració de Martin Stephanic 
(investigador de Biopharma, una 
companyia especialitzada en crio-
preservació), van fer experiments de 
conservació de glòbuls vermells amb 
la presència d’aquestes nanopartícules. 
L’índex de supervivència dels glòbuls 
després de descongelar-se encara era 
massa baix. Tan sols en els casos en 

què s’hi afegia trehalosa, 
més del 90% dels glòbuls vermells 
sobrevivien a la descongelació sense 
haver de passar pel procés de diàlisi; 
per tant, aquest mètode es consideraria 
apropiat per a assumptes clínics. Els 
resultats indicaven clarament que les 
nanopartícules van poder proporcionar 
trehalosa als glòbuls vermells, tot i que 
no quedava gaire clar el mecanisme 
que utilitzaven.
Per  solucionar-ho, es va demanar 
a l’equip de físics teòrics de la URV, 
encapçalat pel Dr. Vladímir Baulin, i al 
grup experimental del Dr. Jean-Baptiste 
Fleury de la Universitat de Saarland que 
exploressin el mecanisme. Aquest grup 
experimental va començar a estudiar 
les condicions de la distribució de la 
trehalosa a través de la membrana dels 
glòbuls. Van dissenyar un experiment 
microfluídic per formar sistemes de 
bicapa fosfolipídica, que es poden 
considerar membranes cel·lulars 
artificials. Amb aquesta organització 

experimental, van explorar la interacció 
de nanopartícules individuals amb la 
membrana artificial. Utilitzant una 
combinació de microscòpia fluorescent 
òptica i de mesures electrofisiològiques, 
van mostrar que aquestes nanopartícules 
no formaven porus ni danyaven la 
membrana artificial quan les hi posaven 
en contacte, fet que explicaria la 
distribució de la trehalosa. Van demostrar 
que les nanopartícu-les s’enganxaven 
fermament a la membrana artificial 
i que fins i tot podien mesurar 

l’energia d’adhesió 
corresponent. El Dr. 

Baulin va investigar amb simulacions 
computacionals l’efecte d’aquestes 
nanopartícules tan adherents en el 
que s’anomena una «bicapa perfecta», 
que substituïa la membrana dels 
glòbuls vermells. Basant-se en els 
seus càlculs, el grup del Dr. Baulin va 
observar que, per a l’energia d’adhesió 
mesurada experimentalment, aquestes 
nanopartícules poden esten-dre 
intensivament la membrana a una escala 
local al voltant de la nanopartícula i, 
per tant, permeten que la trehalosa es 
transfereixi massivament a través de la 
membrana artificial.
Aquest descobriment per conservar 
glòbuls vermells a baix cost amb un 
índex de supervivència mot alt obre 
un nou camí als procediments clínics. 
El mecanisme de la distribució de 
trehalosa mediat per la impregnació 
de la membrana a causa de la presència 
de nanopartícules crea perspectives 
interessants.
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Contaminants als teixits

La roba en si mateixa pot representar 
un risc per a la salut derivat del 
contacte amb la pell. Així ho ha posat 
de manifest un grup d’investigadors de 
la Universitat Rovira i Virgili, que han 
analitzat la composició de gairebé 150 
peces de roba adquirides a diferents 
botigues de Tarragona i Reus, des 
de supermercats fins a establiments 
de roba de marca. En la recerca, els 
investigadors han identificat algunes 
peces que, a través del contacte directe 
amb la pell, podrien ser potencialment 
perilloses si la persona que les portés 
ho fes de forma continuada. Aquest 
és el cas de la roba de polièster —el 
teixit que s’utilitza en les samarretes 
esportives, per exemple—, en la qual 
s’ha detectat una presència d’antimoni 
que, en alguns casos, està per sobre 
dels límits permesos.   
Els investigadors, Joaquim Rovira, 
Martí Nadal, Josep Lluís Domingo 
i Marta Schuhmacher, pertanyen al 
grup de recerca TecnATox (Centre de 

Tecnologia Ambiental Alimentària i 
Toxicològica). Per fer la recerca van 
utilitzar, primer de tot, l’espectrometria 
de masses d’acoblament inductiu, que 
els va permetre aïllar els components 
de la roba i identificar quins metalls 
conté. Posteriorment, van generar suor 
artificial per  comprovar si els metalls 
que hi ha als teixits es desprenen de 
la roba en contacte amb la suor i si 
s’impregnen a la pell en un procés 
de migració. També van fer servir 
procediments que els van permetre 
detectar nanopartícules de plata i titani 
en els teixits a través del microscopi 
electrònic, i  després van avaluar els 
riscos que la presència aquests metalls 
analitzats té per a la salut .
En la recerca, els investigadors van 
estudiar gairebé 30 metalls diferents 
que contenien els teixits i els seus 
efectes quan interactuen amb la 
pell. Tot i que els riscos derivats de 
l’exposició dèrmica a alguns metalls 
tòxics tradicionalment sempre han 
s’han considerat residuals, aquest 
treball va posar de manifest que en 
algunes peces de poliamida negra 
es troben nivells elevats de crom i 
altres peces de color verd, blau o 
marró inclouen alts nivells de coure . 
També es va detectar la presència de 
nanopartícules de plata i de titani en 
diverses peces de roba, de les quals 
encara es desconeixen els efectes 

tòxics. De tots els resultats, el que 
ha posat en alerta els investigadors 
ha estat el derivat de la presència 
d’antimoni en algunes peces de 
polièster. Aquest metall s’utilitza 
com a catalitzador per fabricar fibres 
de polièster i és habitual que deixi 
residus en el procés de fabricació de 
la roba. Els efectes de l’antimoni en 
contacte amb la pell es tradueixen 
en algunes afectacions, així com 
problemes en el tracte gastrointestinal 
i en l’aparell reproductor. De fet, la 
l'Agència Internacional de Recerca 
sobre Càncer (IARC), ha classificat 
el triòxid d’antimoni com un metall 
possiblement cancerigen per a les 
persones.
El treball que han dut a terme aquests 
científics de la URV posa de manifest 
que actualment les persones estan 
exposades, a través de la pell, a un 
còctel d’additius procedent de la 
indústria tèxtil. D’alguns d’aquests 
compostos se’n desconeixen els 
efectes. Però d’altres, com s’ha 
comprovat amb l’antimoni, suposarien 
un risc per a la salut en cas de vestir-
s’hi ininterrompudament. 

A partir d’aquesta recerca, les properes 
línies d’estudi se centraran a investigar 
altres substàncies presents en la roba 
que està en contacte amb la pell, com 
els retardants de flama i els compostos 
perfluorats. 
Els investigadors també volen 
valorar quins efectes tenen aquestes 
substàncies en la microflora de la 
pell, ja que si s’empobreix pot acabar 
provocant al·lèrgies i infeccions d’altres 
microorganismes forans o parasitaris.

Investigadors de la URV avaluen per primer cop els riscos per a la salut derivats de vestir determinades 
peces de roba

ALGUNES PECES DE ROBA ESPORTIVA DE POLIÈSTER CONTENIEN RESTES D'ANTIMONI PER SOBRE DELS ÍNDEXS PERMESOS

A TRAVÉS DE LA PELL, 
LES PERSONES ESTAN 

EXPOSADES ALS 
ADDITIUS PROCEDENTS 
DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL



Un nou projecte de quatre anys de durada que dóna 
continuïtat a l’estudi Predimed (Prevenció amb Dieta 
Mediterrània) ha rebut prop de dos milions d’euros dels 
Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units, a través d’un 
projecte sol·licitat pel CIBEROBN (Centre d’Investigació  
Biomèdica en Xarxa-Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició) 
per analitzar la relació entre la dieta mediterrània i la 
reducció de malalties cardiovasculars. Des de l’agost del 2017 
i fins al 2021 els investigadors d’aquesta xarxa estudiaran, 
junt amb la Universitat de Harvard, de quina manera la dieta 
mediterrània pot atenuar el desenvolupament d’ “epidèmies” 
emergents cardiovasculars, com ara la insuficiència cardíaca, 
la fibril·lació auricular i l’arteriopatia perifèrica.
L’estudi busca conèixer de quina manera determinats 
aliments integrats a la dieta mediterrània redueixen els 
efectes adversos de certs metabòlits a la sang relacionats 
amb algunes malalties cardiovasculars. El treball permetrà 
detectar fins a 7.000 metabòlits amb d’anàlisis químiques 
d’última generació que es realitzaran a Harvard, a través 
mostres que se’ls enviaran des de l’Estat espanyol 
procedents del seguiment de voluntaris del projecte 
Predimed, que s’han fet fins ara.
El projecte, amb un pressupost de prop de dos milions 
d’euros, estarà dirigit pels professors Jordi Salas-
Salvadó, director de la Unitat de Nutrició Humana de la 
URV i investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili; el professor Miguel Ángel Martínez González, 

de la Universitat de Navarra —tots dos 
investigadors del 

CIBEROBN— i el professor Frank Hu, de la Universitat de 
Harvard. També hi participaran científics d’altres institucions 
que han intervingut en l’estudi Predimed.

Les noves epidèmies cardiovasculars
Hi ha tres malalties cardiovasculars de proporcions epi-
dèmiques, eixos d’estudi d’aquesta recerca: la insuficiència 
cardíaca, produïda per un desequilibri entre la capacitat del 
cor per bombar sang i les necessitats de l’organisme; la 
fibril·lació auricular, que és l’arítmia cardíaca més freqüent 
en la pràctica clínica, i finalment la arteriopatia perifèrica o 
obstrucció de les artèries de les cames, present comunament 
entre fumadors i diabètics i amb alt risc d’amputació. 
L’alimentació, en tots els casos, sumada a hàbits poc 
saludables, en determina en gran manera l’aparició i el 
desenvolupament.

Predimed, estudi de gran recorregut internacional
El programa arrenca com a continuació a la col·laboració 
entre les universitats de Navarra i de Harvard, també en el 
marc de l’estudi Predimed, centrat en les fases anteriors 
en patologies cardiovasculars com l’infart, l’ictus i la mort 
cardiovascular. “Hem volgut fer un pas més, aprofundint 
en la recerca de malalties d’altíssima prevalença, on hem 
demostrat que la dieta mediterrània disminueix el seu 
desenvolupament”, sosté Jordi Sales, codirector del projecte. 
“L’estudi Predimed, l’assaig clínic més gran fet a Espanya, 
és el context científic ideal per a això” apunta.
El treball col·laboratiu permetrà detectar fins a 7.000 
metabòlits gràcies a les anàlisis químiques d’última ge-

neració que realitzarà l’Institut Broad de 
Harvard a partir de les mostres congelades 

que s’enviaran des de l’Estat espanyol. 
“Es tracta d’un projecte molt 
innovador, no només pel disseny 
conceptual, sinó també perquè 
treballa amb tècniques molt 

avançades des del punt de vista 
bioquímic, que ens ofereix 
enormes avantatges als grups 
del CIBEROBN”, assegura 
Miguel Á. Martínez-González, 
també codirector del projecte.

L’estudi Predimed ha suscitat 
l’interès de la universitat nord-

americana, que ha treballat en 
coordinació amb la Universitat de 

Navarra per aconseguir el finançament 
dels Instituts Nacionals de Salut 
(NIH) dels Estats Units, a través de 
dos projectes previs gestionats per la 

institució de Pamplona.

Un projecte dirigit per investigadors de la URV-IISPV, de la Universitat de Navarra i de la Universitat de 
Harvard analitzarà la relació entre la dieta mediterrània i la reducció de malalties cardiovasculars

Alimentar la salut
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   //  Recerca

Els beneficis de la llet materna

La lactància materna aporta nombrosos 
beneficis als infants, tant a curt com a 
llarg termini, tal com han demostrat 
diversos estudis.  Destaquen una menor 
sensibilitat al·lèrgica, més immunitat, 
disminució de la morbiditat infecciosa 
i mort sobtada i protecció contra 
malalties cròniques com la diabetis, 
la malaltia de Crohn, l’obesitat i les 
malalties cardiovasculars. Aquesta 
incidència també es dona en l’àmbit 
psicològic, tot i que hi ha altres factors 
que cal tenir en compte quan s’estudien 
aquestes relacions.
Per analitzar de quina manera la 
lactància en els primers quatre mesos 
de vida afecta el desenvolupament 
psicomotor infantil als sis i dotze 
mesos, un grup d’investigadores de 
la Universitat Rovira i Virgili i de l’Institut 
d’Investigació Sanitària Pere Virgili han 
fet el seguiment de 154 infants des del 
naixement  fins als dotze mesos de 
vida a l’Hospital Sant Joan de Reus. En 
aquest treball han tingut en compte el 
tipus d’alimentació, la història clínica, 
l’alçada, el pes, el perímetre cranial, 
l’estat de ferro i el seu desenvolupament 
mental i psicomotor tant als sis com als 
dotze mesos. Un equip de pediatres, 
psicòlogues i nutricionistes van recollir 
aquestes dades amb un mètode de 
normalització de variables.
Els resultats indiquen que als quatre 
mesos, el 24% dels lactants rebien 
alletament matern exclusiu i el 26% 
alimentació mixta, mentre que la resta 
s’alimentaven amb llet de fórmula. Per 
estudiar la relació entre l’alimentació 
amb llet materna i el desenvolupament 
mental i psicomotor es van aplicar 
models de regressió lineal i es van 
ajustar amb nombroses variables de 
confusió, com ara l’edat de la mare, 
el nivell socioeconòmic, l’exposició 
prenatal a la nicotina, el sexe de l’infant, 
les mesures antropomètriques, els 
nivells d’hemoglobina i ferro, entre 
altres. Els resultats han demostrat 
que l’alimentació amb llet materna 
durant els quatre primers mesos es 
van vincular amb un índex de desen-
volupament psicomotor més alt als 

sis i als dotze mesos. També l’índex 
de massa corporal als sis mesos i 
l’edat gestacional es van relacionar 
amb aquest desenvolupament, i els 
nivells d’hemoglobina als sis mesos es 
van relacionar amb l’índex de desen-
volupament psicomotor als dotze 
mesos.

La forma òptima d’alimentació, segons 
l’OMS
La llet materna conté tot un seguit 
de compostos bioactius com enzims, 
hormones, factors de creixement, 
proteïnes específiques, fosfolípids, 
gangliòsids, esfingomielina, àcids 
grassos poliinsaturats de cadena llarga 
(DHA, ARA), entre altres, que exerceixen 
efectes biològics i afavoreixen el 
desenvolupament físic i psicològic 
dels infants. Aquests resultats són 
rellevants perquè a l’Estat espanyol la 
incorporació de la dona al món laboral 
es produeix uns quatre mesos 
després d’haver tingut 
la criatura, un dels 
motius principals 
del primer abandó 
de l’alletament 
matern. Tot i així, 
l’Organització 
Mundial de la 
Salut (OMS) i al-
tres associacions 
pediàtriques mun-
dials recomanen la 
lactància materna 
exclusiva durant sis 
mesos com la forma 
d’al imentació 
òptima per als 
lactants. 

Posteriorment han de començar a 
introduir aliments complementaris, 
però sense abandonar la lactància 
materna fins als dos anys o més. No 
obstant això, les dades globals per a 
l’Estat mostren que la taxa de lactància 
materna exclusiva als tres mesos d’edat 
és del 53,5%, mentre que als sis mesos 
és del 28,5%. A Catalunya les taxes són 
més elevades: el 80,9% dels nens reben 
alimentació amb llet materna exclusiva 
en néixer i un 50,6% als sis mesos.
D’altra banda, hi ha pocs estudis 
longitudinals prospectius d’infants 
sans en països desenvolupats que 
avaluen l’associació de l’alletament 
matern i el desenvolupament mental i 
psicomotor tenint en compte múltiples 
variables de confusió i, segons les 
investigadores, no hi ha hagut ningú 
fins ara que avalués aquesta associació 
als quatre mesos, quan finalitza la 
baixa per maternitat. Han dut a terme 
el treball investigadores del grup de 

recerca Nutrició i Salut Mental 
(NUTRISAM), del Centre de 

Recerca en Avaluació i 
Mesura de la Conducta 

(CRAMC) de la URV i de 
l’Institut d’Investigació 
en Atenció Primària 
(IDIAP) Pont i Gol.

Els nadons que s’alimenten del pit de la mare durant almenys quatre mesos es relacionen amb un millor 
desenvolupament psicomotor durant el primer any de vida



La ciutat de Tortosa al descobert

De la seva banda, l’empresa IBER, Arqueologia, Patrimoni 
i Turisme S.L, derivada de la URV (spin-off), va finalitzar la 
tercera i última campanya d’excavacions arqueològiques del 
carrer Croera, davant de la Catedral de Tortosa, on va sortir 
a la llum un tram de la muralla romana del segle III, i les 
restes d’un absis del que podria ser, segurament, el primer 
temple cristià d’època visigòtica. També es va trobar una 
gran plataforma monumental d’època altimperial que podria 
haver funcionat com a plaça pública i està relacionada amb 
el podi d’un temple, del segle I, localitzat fa quatre anys sota 
l’edifici de l’Hospitalitat de Lourdes, contigu als solars que 
s’han acabat d’excavar ara. Els arqueòlegs consideren que 

podria ser el fòrum de la Dertosa romana. Pel que fa a la 
muralla romana, és un tram de més de 40 metres. La seva 
orientació indica que tancava i delimitava la ciutat seguint el 
curs del riu Ebre. El tram es dirigeix directament al portal de 
Tamarit, d’origen medieval i conservat avui dia.
També es va identificar el que possiblement podria ser el 
primer conjunt episcopal cristià de Tortosa, localitzat en la 
campanya anterior. La situació a la vora de la muralla és 
una característica molt comuna entre els conjunts religiosos 
tardoantics, al mateix temps que constitueix un fet propi de 
les seus episcopals creades al segle IV, entre els regnats 
de Constantí i Teodosi. La datació se situa probablement 
contemporània del Concili de Tarragona (516), moment 
en què hi ha constància del primer cap de la seu tortosina 
històricament documentat, el bisbe Urs.
L’excavació també va servir per recuperar una antiga claveguera 
que desembocava al riu en forma de teulada de casa, d’època 
romana, així com estructures d’èpoques posteriors com la 
islàmica, restes de l’antic fossar de Santa Anna, estructures 
d’habitatges i monedes, ceràmiques i altres peces significatives 
que permeten resumir la història de la ciutat dels darrers 
2.000 anys. “Les troballes corresponen a diferents episodis 
històrics de la ciutat, la Dertosa romana, la ciutat visigòtica, 
la Turtuxa andalusina, la Tortosa medieval i moderna”, segons 
Jordi Diloli, coordinador de l’excavació.
Finalitzada aquesta etapa, ara el repte és fer aquest conjunt 
visitable.

Història soterrada

Una doble porta d’accés ja veu la llum des de l’estiu passat al 
jaciment situat al poblat ibèric de Tivenys. És la troballa més 
important que el Grup de Recerca Seminari de Protohistòria 
i Arqueologia (GRESEPIA) ha fet en la darrera campanya 
d’excavacions. Aquesta porta està situada al costat de la 
torre circular, a la part alta del turó. Es tracta d’un sistema 
d’entrada fortificat, amb un passadís de cremallera, integrat 
per dues portes, una d’externa que dona a un accés en forma 
d’essa, que connecta amb la porta, possiblement coberta, 
per on s’entrava directament al poblat. “No sabem si hi havia 
més portes, però en tot cas tenim clar que aquest era un dels 
accessos”, explica Jordi Diloli, director de les excavacions i 
professor d’Història Antiga a la URV.
Els treballs també van servir per consolidar la torre circular, 
una de les estructures més singulars del jaciment. Des del 
segle VI a. C.va funcionar com un element aïllat del poblat 
fins a mitjans del segle Va. C., quan es va integrar dins la nova 
planificació urbanística de l’assentament. Es creu que va ser 
un dels edificis emblemàtics del jaciment i va ser destruïda 
a principis del segle II a. C., durant la conquesta romana. En 
aquesta torre es va trobar en una campanya anterior una 

moneda, que enguany s’ha pogut datar. “És romana, de l’any 
209a. C., això confirma la hipòtesi que els romans van destruir 
i cremar aquesta torre, com a prova de força, mentre que el 
poblat va continuar existint”, explica Diloli.

El Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la URV i l’empresa derivada 
de la Universitat IBER fan importants troballes arqueològiques en les seves campanyes d’excavacions
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LES ÚLTIMES EXCAVACIONS AL POBLAT IBÈRIC DE L'ASSUT (TIVENYS) HAN PERMÈS
DESCOBRIR LA PORTA D'ACCÉS

ESTAT ACTUAL DE LES EXCAVACIONS FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA
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Màrqueting social per a la vida sana

La intervenció a través de la metodologia peer-led (educació 
entre iguals), amb l’ús del màrqueting social i les xarxes 
socials, ha mostrat un increment en el nombre d’adolescents 
que consumeixen fruites i verdures, un augment també de 
la pràctica d’activitat física i ha fet disminuir el nombre 
d’adolescents que tenen una activitat 
sedentària. El projecte està dirigit a 
alumnes d’escoles de secundària de 
Reus i l’han desenvolupat els mateixos 
adolescents companys d’institut.
En concret, la campanya per fomentar 
hàbits saludables que ha tingut el nom 
de Som la Pera ha comportat que, 
després d’un any de seguiment, hi hagi un increment del 
28,9% d’adolescents dels dos gèneres que consumeixen més 
d’una fruita al dia i un augment del 18,5% d’adolescents que 
fan més de sis hores d’activitat física a la setmana, comparat 
amb el grup control. A més, pel que fa als nois, hi ha hagut un 
augment dels qui consumeixen més d’una verdura al dia i una 
disminució dels qui presenten un comportament sedentari 

(menys de dues hores diàries), en 
comparació dels nois dels grups que 
no participaven directament en les 
accions.
La intervenció es va dur a terme als 
instituts Gaudí i Gabriel Ferrater de 
Reus i va beneficiar 170 adolescents 
d’entre 13 i 16 anys, mentre que es 
van assignar dos centres com a grup 
control, amb 223 adolescents d’entre 
13 i 16 anys, a través dels quals es 
van poder comparar els resultats. 
El projecte va durar dotze mesos 
que es van distribuir en dos anys 
acadèmics (2013-2015). Els líders de 
la campanya han estat cinc alumnes 
d’aquests instituts, que han dissenyat i 
implementat deu activitats en forma de 
reptes relacionades amb l’alimentació 
i l’activitat física per encoratjar els 

seus companys a dur un estil de vida més saludable i s’han 
utilitzat les xarxes socials per difondre-ho.
La iniciativa Som la Pera pretenia promoure hàbits i estils 
saludables de vida entre els adolescents de la Unió Europea 
(UE). Forma part del projecte (La Joventut Europea s'Enfronta 

a l'Obesitat (EYTO, per les sigles en 
anglès), en què han participat joves 
de quatre estats membres de la UE: 
Espanya, Regne Unit, Portugal i la 
República Txeca. A Catalunya, el projecte 
l’han dirigit la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) a través de la Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut, la Càtedra 

Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació i 
el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) d’Eurecat. 
També n’ha format part l’Hospital Universitari Sant Joan 
de Reus.
Aquest estudi els resultats del qual s’han publicat a la 
revista científica Chilhood Obesity pretén proporcionar noves 
estratègies per prevenir i reduir l’obesitat juvenil.

Una recerca relaciona accions de màrqueting social amb el foment d’hàbits saludables

IMATGE D'UNA DE LES ACTIVITATS PER FOMENTAR ELS HÀBITS SALUDABLES, AL MERCAT DE REUS

LA CAMPANYA L'HAN LIDERAT 
ALUMNES DE SECUNDÀRIA

Obesitat i estatus socioeconòmic

L’obesitat en l’edat adolescent és una preocupació per a la 
salut pública, en particular a Europa, on un de cada tres nens 
d’11 anys té sobrepès o obesitat. Davant d’aquest problema, 
els investigadors veuen necessàries solucions convincents 
tenint en compte que l’obesitat en l’adolescència és un fort 
predictor de l’obesitat en les persones adultes.
Els adolescents es consideren vulnerables al seu entorn, 
i nombrosos estudis de poblacions americanes apunten 
que els qui viuen en barris de baixos ingressos tenen més 
risc d’obesitat. Per exemple, en les últimes dècades, els 

adolescents europeus amb un baix estatus socioeconòmic 
han demostrat una disminució de l’activitat física, més temps 
dedicat als videojocs i un augment dels estils no saludables 
de vida en la dieta.
Per aquesta raó i com en el cas d’aquesta recerca, la prevenció 
de l’obesitat s’ha d’orientar a factors modificables, amb atenció 
particular als adolescents de famílies d’ingressos baixos o de 
barris desafavorits. Segons les autores de l’article, l’adolescència 
representa una oportunitat per oferir programes d’educació 
que promoguin conductes saludables.



La importància de la formació
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Identificar les característiques i 
l’impacte social de programes de 
formació de famílies destinats a 
col·lectius vulnerables a escoles de 
primària. Aquest ha estat l’objectiu del 
projecte de recerca i desenvolupament 
Edufam, un estudi de tres anys de 
durada en què ha participat un equip de 
vint investigadors de sis universitats que 
ha rebut la implicació de vuit centres 
educatius de Catalunya, Castella i 
Lleó, el País Valencià, Andalusia i el 
País Basc. Són escoles amb un alt 
percentatge de famílies en situació de 
vulnerabilitat.
La recerca ha consistit a analitzar la 
formació que es fa en aquests centres i 
l’impacte que té per al centre educatiu, 
per a l’entorn i per a les famílies, tant 
per als pares i mares que assisteixen 
als cursos com per als fills. Del 
seguiment que s’ha fet de la formació 
durant tres anys, l’equip investigador 
ha comprovat, entre altres aspectes, 
que, pel que fa a l’alumnat, ha millorat 
el seu comportament a l’aula i també 
elements clau vinculats amb l’èxit 
educatiu com l’augment de la motivació 
cap a l’aprenentatge, l’increment de 
les expectatives educatives, la millora 
del comportament, la percepció de 
benestar al centre educatiu i la 
identificació de referents educatius.

Beneficis per a famílies, alumnes, 
escola i entorn
A través d’una anàlisi quantitativa i 
qualitativa, els investigadors han descrit 
els beneficis que aquesta formació 
ha tingut en els familiars, els alum-
nes, el centre i el barri. Les sessions 
formatives que es fan en aquests 
centres amb famílies vulnerables 
provenen de les demandes de les 
persones participants i tracten temes 

com l’alfabetització, llengües o tallers 
d’inserció laboral. El percentatge de 

seguiment de les sessions és molt 
elevat.
En línies generals, en els familiars 
s’ha percebut un increment de 
nivell cultural, de la motivació per 
l’aprenentatge, de la seguretat i 
l’autoestima, de la participació i el 
sorgiment de lideratges. Participar 
en la formació els ha aportat més 
oportunitats per accedir al mercat 
laboral, ja que en alguns casos han 
fet cursos per aprovar l’ESO. Pel 
que fa als fills, a banda de la millora 
en els resultats educatius, en el 

comportament i en l’increment de 
les seves expectatives futures, s’ha 
vist un augment de la motivació cap 
a l’aprenentatge i la participació en 
iniciatives.
Quant al centre, es destaca la millora de 
la comunicació amb la família, del clima 
escolar i la disminució dels perjudicis 
cap a les famílies que pertanyen a 
minories culturals. En referència a 
l’entorn, els beneficis són el reforç de 
la relació entre l’escola i la comunitat, 
la resolució de conflictes racistes i 
classistes i la millora general de la 
convivència.
La presentació dels resultats del 
projecte es va fer el 10 de juny a Madrid 
amb presència de representants de les 
sis universitats que han intervingut 
en la recerca: Universitat Rovira i 
Virgili (coordinadora), Universitat de 
Barcelona, Universitat de Valladolid, 
Universitat de Sevilla, Universitat 
Internacional de la Rioja i Universitat 
Loyola-Andalusia.

Els programes formatius adreçats a famílies vulnerables a les escoles millora el rendiment dels fills

UNA DE LES SESSIONS FORMATIVES QUE ES FAN A L'ESCOLA MEDITERRANI DE TARRAGONA

Una recerca amb impacte social

El projecte ha durat tres anys (2014-
2017) i s’han seleccionat vuit estu-
dis de cas centrats en programes 
de formació de familiars que han 
demostrat tenir un impacte positiu 

en les famílies vulnerables i els seus 
fills. Mitjançant tècniques quantita-
tives i qualitatives s’han identificat 
les característiques relacionades 
amb aquest impacte positiu i les 

formes de superar les resistències i 
les dificultats d’implantació. Tots els 
centres atenen població i alumnes de 
grups vulnerables, amb especial atenció 
a famílies gitanes i immigrants.

 EL PERCENTATGE DE 
SEGUIMENT DE LES 

SESSIONS ÉS MOLT ELEVAT
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El perfil

Pere Toda
Fotoperiodista i artista plàstic, Pere 
Toda (Valls, 1954) és un apassionat de 
la fotografia castellera, esportiva i el 
documentalisme social. Va iniciar la 
formació a l’Escola Massana i a l’Escola 
Superior d’Imatge i Disseny (IDEP) de 
Barcelona. Actualment els seus treballs 
fotogràfics acompanyen els projectes de 
Vilaniu Comunicació, l’Ajuntament de 
Valls i el diari Sport, però durant la seva 
àmplia trajectòria diverses publicacions 
han omplert pàgines amb les seves 
imatges: La Vanguardia, El Periódico de 
Catalunya, La Mañana, Segre, Heraldo 
de Aragón, El Periódico d’Andorra, la 
revista Castells i algunes publicacions 
estrangeres. A més, des del 1991 fins 
al 2010 va ser fotoperiodista al Diari 
de Tarragona. 
Pere Toda és autor gràfic de diferents 
llibres de cultura popular i de castells, 
i de reportatges periodístics de països 
com Bèlgica, França, Estònia, Portugal 
o Itàlia. Ha estat guanyador en diverses 
ocasions de la Beca Agustí Guri de 
fotografia, entre altres guardons. 
Com a artista plàstic, ha pintat obres 
de temàtica castellera, ha participat en 
exposicions arreu del país i ha guanyat 
diversos cursos de cartellerisme.

   //  Territori URV
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LA LLUNA CORONA L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE VALLS, AMB EL CAMPANAR MÉS ALT DE TOT CATALUNYA, DURANT L’ECLIPSI PARCIAL DEL 7 D’AGOST PASSAT



La psicomotricitat millora el grafisme en educació infantil
Un estudi fet per professors de la URV 
i dos centres educatius de Tortosa ha 
demostrat que la psicomotricitat és 
un recurs per millorar el grafisme 
en educació infantil. Els resultats, 
presentats en un congrés a Saragossa, 
es basen en un treball experimental 
en què es van analitzar les millores 
en la qualitat del grafisme de 90 nens i 
nenes d’entre 4 i 5 anys de dos col·legis 
de les Terres de l’Ebre. La principal 
conclusió del treball és que la qualitat 
del grafisme millora quan es treballen 
diversos exercicis de psicomotricitat 
orientats a exercitar tot el braç.

En cadascun dels col·legis es van 
dividir els alumnes en dos grups: un 
grup experimental amb el qual es 
van treballar diversos exercicis de 
psicomotricitat orientats a exercitar 
tot el braç (muscle, avantbraç, braç, 
mà i dits), durant dotze sessions de 
15 minuts repartides en sis setmanes. 
Uns exercicis que l’altre grup no va 
fer. La principal conclusió del treball 
és que la qualitat del grafisme 
del grup experimental va millorar 
considerablement. Les dades es van 
extraure a partir d’un test previ a 
l’experiment i d’un test posterior. La 

puntuació entre l’abans i el després va 
ser de només 0,25 punts en el cas dels 
alumnes que no van fer els exercicis 
de psicomotricitat i de 4,5 punts en el 
cas del grup experimental. A més, en 
aquest grup la puntuació mitjana va 
superar els valors que s’esperen en 
aquest grup d’edat.
Encerclar cons amb cèrcols, dibuixar 
amb els dits dins safates de sorra, 
tombar bitlles o pintar amb les mans 
són alguns dels exercicis proposats en 
aquest experiment.
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Neix un nou morfema
La descoberta, feta pel professor de la URV Xavier Rull, consisteix en un nou recurs per crear mots, la 
confixació, que permetrà avançar en l'estudi de la formació de paraules

A la ciutat de Girona hi ha empreses, 
entitats i altres iniciatives que 
s’anomenen amb gir(o) (Girocentre, la 
girocleta, girobòtica, Giropark, Girotec, 
girmoto, Mercagiro, Reprogir…). També 
hi ha organismes, dominis 
d’internet i plans d’actuació 
relatius a Catalunya que 

es denominen amb 
cat (Meteocat, Gencat, 
Inuncat, Termcat, Idescat, C@tnord, 
Xanascat…). Els lingüistes han 
anomenat històricament aquestes 
paraules mots creuats o acrònims 
(en anglès blend words o pormanteau 
words). Tanmateix, quan hi ha tantes 
paraules creades així, ja no són mots 
creuats, sinó que ens trobem davant 

d’un mètode neològic específic i 
regular. Consisteix a ajuntar peces 
lèxiques breus referides a un concepte 
concret. Són els confixos, un nou tipus 
de morfema. Així, gir(o) és un confix que 
es refereix a la ciutat de Girona, cat a 

Catalunya, and 

a Andorra, bal a les Balears, 
barna a Barcelona, ital a Itàlia, 

met a la meteorologia o al metall, sat 
a un satèl·lit, merc(a) a un mercat, 
gest a la gestió i les gestories, tec a la 
tecnologia, alu(m) a l’alumini, dent(i) a 
les dents, coop a les cooperatives, sex 
a sexe, paq a paqueteria, etc.
La confixació no pot considerar-se 
acronímia ni composició ni prefixació, 

encara que tingui elements en comú 
amb aquests procediments de formació 
de mots. És un sistema nou, que s’ha 
configurat al llarg de la segona meitat 
del segle XX.
La troballa l’ha feta l’investigador del 
Departament de Filologia Catalana  
Xavier Rull i es pot trobar en el llibre 
Més enllà de l’acronímia: la confixació. 
Els confixos, una nova classe de 

morfemes en català, publicat 
l’editorial alemanya Publicia. 
El volum recull els resultats 
de la recerca sobre aquest 

aspecte de la llengua 
catalana, si bé l’autor 
també apunta que 
aquest tipus de morfema 
es troba en altres 
llengües, com l’anglès, 

el francès, l’espanyol, el 
portuguès o l’italià.
Aquesta obra és fruit d’anys de 
recerca en l’Equip de Recerca en 
Llengua, Estructura i Ús (ERLEU), del 
Departament de Filologia Catalana .
La troballa permetrà avançar en l’estudi 
de la formació de lèxic, ja que, fins 
ara, els mots amb aquests morfemes 
s’incloïen en altres processos de creació 
de paraules.

   //  Recerca
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Soques més sanes
Investigadors del Departament 
d’Enginyeria Química de la Universitat 
Rovira i Virgili treballen conjuntament 
amb el Parc Tecnològic del Vi (VITEC) 
en el desenvolupament d’un mètode 
ràpid de discriminació de llevats que 
permetrà diferenciar, en poques hores 
i in situ, soques de Saccharomyces 
cerevisiae i d’altres soques de llevats 
que també es fan servir per elaborar vi.
La utilització de llevats que no són 
Saccharomyces cerevisiae autòctons 
durant el procés d’elaboració del vi és 
un mètode cada vegada més utilitzat, 
ja que millora les característiques 
organolèptiques del vi final, i això fa 
que les empreses vitivinícoles tinguin 
un especial interès a identificar i aïllar 
els llevats que tenen a les seves vinyes 
i cellers.
De fet, l’espectroscòpia d’infraroig ja 
s’utilitza com a sistema de control de 

la qualitat del vi, i amb aquesta nova 
aplicació que combina l’infraroig amb 
l’anàlisi multivariant es proposa també 
obtenir informació microbiològica. 
Aquesta nova tecnologia desenvolupada 
conjuntament entre la Universitat Rovira 
i Virgili i VITEC permetrà analitzar 
mostres in situ gràcies a un sistema 
portàtil i obtenir els resultats en poques 
hores.
El projecte està encapçalat per Sílvia de 
Lamo, del Departament d’Enginyeria 
Química de la URV, i Miquel Puxeu i 
Imma Andorra, del VITEC, i ha rebut 
9.650 euros de la XARTA (Xarxa de 
Referència en Tecnologia dels Aliments) 
per impulsar aquesta recerca, que es 
troba en fase inicial. Els investigadors 
calculen que d’aquí a uns dos anys 
la tècnica podria estar disponible al 
mercat, i s’explotaria conjuntament 
amb VITEC.

Un nou mètode identificarà els diferents llevats de les soques de forma ràpida i precisa

Fuerteventura recupera la tradició 
de l’elaboració de vi i torna a confiar 
amb el Grup de Recerca en Tecnologia 
Enològica de la URV (TECNENOL) 
perquè continuï la recerca de les 
varietats autòctones, una vegada ja 
ha caracteritzat les de Lanzarote i la 
Gomera. De moment la professora 
Francesca Font, que és la responsable 
de la caracterització varietal d’aquest 
grup de recerca, ja ha estat a 
Fuerteventura invitada pel Cabildo 
per impartir una conferència sobre 
caracterització i identificació de les 
vinyes ancestrals d’aquesta illa de 
l’arxipèlag canari i per intercanviar 
impressions amb els viticultors de la 
zona sobre la identificació varietal.
D’esquerra a dreta: Francesca Fort, 
professora de la URV; Marcial Morales, 
president del Cabildo de Fuerteventura; 
Juan Estárico, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, i Juan Manuel Brito, 
gestor de l’Associació de Viticultors de 
Fuerteventura.

Els documents històrics apunten que 
a Fuerteventura és possiblement on 
es va elaborar el primer vi de les Illes 
Canàries. Després de centenars d’anys 
torna a recuperar la tradició amb un 
nou vi de la DOP Islas Canarias amb 
l’objectiu de crear una denominació 
d’origen pròpia. Per això els cal 
identificar i recuperar les varietats 
autòctones, per la qual cosa necessiten 
el suport dels investigadors de la 
Universitat Rovira i Virgili, que poden 
analitzar les varietats que se sap que 
existeixen i trobar si n’hi ha alguna 
de pròpia.
El grup de recerca TECNENOL dis-
posa de la base de dades de perfils 
genètics més important de l’Estat 
espanyol, amb 1.300 entrades que 
corresponen a uns 700 perfils genètics 
obtinguts mitjançant la tècnica dels 
microsatèl·lits o SSR (Simple Sequence 
Repeats), que són seqüències d’ADN en 
què un fragment es repeteix de manera 
consecutiva.

La URV col·labora en la recuperació de 
l'elaboració del vi a Fuerteventura
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Esclaus de la mobilitat
Un treball de la URV evidencia “l’esclavatge” de la mobilitat a la Catalunya metropolitana amb el segui-
ment dels itineraris de desenes de persones que es desplacen diàriament en transport públic o privat

“Mobilitat i vida quotidiana a Catalunya” és el nom del projecte 
que durant més de tres anys ha portat un equip d’antropòlegs 
i geògrafs de la URV a fer el seguiment de persones que es 
desplacen cada dia pel territori, principalment per motius 
de feina. Alguns ho fan en transport públic i d’altres privat, 
en uns casos des de fa poc temps i d’altres des de fa més 
de tres dècades. Més de 70 voluntaris hi han pres part i els 
investigadors els han acompanyat en els seus recorreguts 
diaris: per feina, en la vida familiar i en el temps d’oci de cap de 
setmana. Se’ls ha entrevistat i se n’ha fet un acompanyament, 
a vegades de dies, i en d’altres durant més de deu mesos, 
fotografiant i filmant els trajectes.
Els experts han utilitzat tècniques etnogràfiques per analitzar 
el fenomen de la mobilitat. L’investigador Joan Josep Pujadas, 
coordinador del treball, explica que les condicions laborals 
actuals, “amb una continuïtat no garantida en molts casos, i 
amb poques possibilitats d’aproximar el lloc de residència al 
lloc de treball”, provoquen que cada vegada més els espais 
de vida —de residència, de feina, d’aprovisionament i de 
consum cultural— estiguin més dispersos pel territori. A 
més, l’explosió urbana converteix bona part del territori en 
una zona suburbana, que arriba a bona part de la costa —de 
Premià de Mar a Cambrils— i afecta diverses comarques 
de l’interior del país: “Malauradament tots aquests canvis 
territorials no van acompanyats d’unes infraestructures de 
transport que garanteixin una mobilitat eficient”, argumenta.
L’estudi vol servir per avançar-se a problemes futurs, derivats 
sobretot del dèficit en infraestructures i dels alts costos 
d’algunes de les existents: “Des de Tarragona podem anar a 

Barcelona en mitja hora amb l’AVE però, a quin preu? Tothom 
pot pagar bitllet i el pàrquing de l’Estació del Camp?”, exposa 
Pujadas.

Transport públic i “temps creatiu”
Entre els 72 casos estudiats destaquen alguns exemples de 
personal de la Universitat Rovira i Virgili —tant d’administració 
com investigadors— que es desplacen cada dia des de 
Barcelona, Cambrils, Altafulla, etc. per anar a la feina; casos 
d’enginyers que viuen a Tarragona i que per anar a treballar a 
un polígon industrial de Barcelona trigarien més de dues hores 
per trajecte si ho fessin en tren i finalment s’han decidit per 
anar en cotxe, o un grup de sis persones que comparteixen el 
viatge de Reus i Tarragona cap a Barcelona en tren —alguns 
des de fa més de deu anys— per anar i tornar de la feina, 
entre molts altres exemples.
Els investigadors han analitzat també les relacions que 
s’estableixen en els desplaçaments i com inverteixen aquest 
temps les persones que utilitzen el transport públic. El 
treball posa de manifest l’exigència de la vida metropolitana 
i “l’esclavatge que suposa dedicar tant de temps a viatjar” 
en un territori on les infraestructures no s’adapten en molts 
casos a aquestes necessitats.
Amb tot el material que han recollit durant aquests tres 
anys de recerca n’han fet un documental de 45 minuts de 
durada i un documental web a través del qual es pot fer un 
seguiment del projecte, amb els protagonistes i algunes 
entrevistes individuals. També s’hi pot veure una anàlisi de 
les dades extretes de les entrevistes i les opinions d’un ampli 
ventall d’experts.
El projecte, finançat pel Ministeri d’Educació, l’han dut a 
terme els investigadors Joan Josep Pujadas, Gaspar Maza, 
Andrea Lolicato i Alba Medina, del Grup d’Investigacions en 
Antropologia, del Departament d’Antropologia, Filosofia i 
Treball Social (DAFITS), i Santiago Roquer i Joan Alberich, 
del Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics 
(GRATET), del Departament de Geografia. Han rebut també 
la col·laboració d’investigadors del Grup de Recerca REURSE 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.



Géza Alföldy, novetat editorial
La URV i l’ICAC reten homenatge al màxim especialista de la Tàrraco romana traduint de l’alemany una 
selecció d’articles seus per primera vegada

La imprevista mort del professor Géza 
Alföldy al peu del Partenó d’Atenes l’any 
2011 va deixar tots els seus amics i 
col·legues consternats. Des de la URV 
i l’ICAC s’ha volgut fer un homenatge a 
qui va ser el màxim especialista de la 
Tàrraco romana i doctor honoris causa 
de la URV presentant la traducció dels 
seus articles sobre les inscripcions 
de la ciutat, publicats originalment 
en alemany. El llibre, coordinat per 
Diana Gorostidi (URV-ICAC), ha comptat 
amb la col·laboració de nombrosos 
especialistes d’àmbit hispànic i ha 
tingut el suport de l’Institut Arqueològic 
Alemany (DAI). 
Géza Alföldy. Estudios tarraconenses 
aplega una dotzena llarga d’articles 
sobre Tàrraco de l’eminent historiador 
de l’antiguitat i epigrafista, seleccionats 
a partir de la incidència del corpus 
epigràfic de Tàrraco i precedits d’una 
introducció que ajuda a contextualitzar-
los. L’obra posa en evidència que la 
recerca del professor Alföldy va ser 
pionera en molts àmbits de la història i 
de l’arqueologia de Tàrraco, de l’antiga 
província Tarraconensis i d’Hispània 
en general.  
Géza Alföldy (Budapest, 1935 – Atenes, 
2011) va ser un dels historiadors 
de l’antiguitat i epigrafistes de re-
ferència de la segona meitat del 
segle xx i principi del xxi. Doctor per 

la Universitat de Budapest el 1959, 
la seva carrera acadèmica es va 
desenvolupar  a Alemanya, on va arribar 
a ser catedràtic d’Història Antiga de 
la Universitat de Heildelberg des del 
1975 fins al 2002. Va rebre nombrosos 
reconeixements en diversos països 
i va ser nomenat doctor honoris 
causa per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (1988), la Universitat de 
Pécs  (Hongria) (1992), la Universitat 
Eötvös Loránd de Budapest (1992), la 
Universitat de Lió III, la Universitat de 
Bolonya (1992), la Universitat de Babe-
Bolyai, Cluj-Napoca (Romania) (2004), 
la Universitat de Debrecen  (Hongria) 
(2005), la Universitat Rovira i Virgili 
(2009), la Universitat de Viena (2011) i 
la Universitat Jònica de Corfú (Grècia) 
(2011). Entre altres distincions, a casa 
nostra va rebre la Creu de Sant Jordi del 
Govern de la Generalitat de Catalunya 
(2001) i la Medalla d’Argent de la Ciutat 
de Tarragona (2008).
Les seves principals línies de recerca 
van ser la història i l’epigrafia de 
l’Imperi romà, especialment 
la història de l’exèrcit romà, 
les províncies romanes i la 
historiografia del Principat i 
de l’antiguitat tardana. Però 
va ser el treball sobre les 
inscripcions de Tàrraco el 
que va contribuir de manera 
excel·lent a la divulgació 
internacional del patrimoni 
arqueològic i epigràfic 
de la ciutat, primer 
amb la publicació 
de les Römischen 
Inschriften von Tarraco 
(Berlín 1974) i, poc 
abans de la seva mort, 
amb el fascicle del 
Corpus Inscriptionum 
Latinarum (Berlín, 
2011-2016), dedicat 
a la ciutat. Es tracta 
d’un patrimoni de 
més de 1.600 ins-
cripcions, llatines 
principalment, 
però també n’hi 

ha de gregues i bilingües llatí-ibèric.
Géza Alföldy ens va ensenyar, entre 
moltes altres coses, que Tàrraco 
destacava per sobre d’altres ciutats 
importants de l’occident romà, ja que 
no només conserva la inscripció sobre 
pedra més antiga de fora d’Itàlia, el 
grafit de Minerva sobre la torre 
homònima de les muralles (segles 
iii-ii aC), sinó també la inscripció 
monumental més llarga fins ara 
reconstruïda, la del podi de l’Amfiteatre 
amb la reforma d’Heliogàbal (221 dC). 
També gràcies a ell sabem que Tàrraco 
va tenir com a patró el general Cn. 
Domitius Calvinus, l’home de confiança 
de Cèsar i August a Hispània, i que en 
la inscripció en honor seu apareixia 
per primera vegada el nom sencer de 
la ciutat: Colonia Urbs Triumphalis 
Tarraco.
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TORRE DELS ESCIPIONS, MONUMENT FUNERARI DEL SEGLE 
I QUE CONSERVA UN EPITAFI EN VERS

GÉZA ALFÖLDY

FOTO: D. GOROSTIDI
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Un 40% dels arrossars del delta de l’Ebre poden perillar el 2100 
a causa de la pujada del nivell del mar si no s’actua. La xifra 
correspon a l’escenari que es considera més probable, però 
pot variar en funció de les emissions futures de gasos d’efecte 
hivernacle. Aquesta és una de les principals conclusions de 

la tesi Modeling sea level rise impacts and 
the management options for rice production: 
the Ebro Delta as an example, defensada 
per la investigadora Ana Genua Olmedo, de 
l’Institut d’Investigació Agroalimentària de la 
Generalitat a Sant Carles de la Ràpita (IRTA) 
dins el programa de doctorat en Canvi Climàtic 
de la URV. Per elaborar el seu treball, Genua 
ha desenvolupat diversos models per predir 
els impactes de la pujada del nivell del mar 
al delta de l’Ebre. Els models es basen en 
la identificació de les àrees propenses a ser 
inundades, el volum de sediment necessari 
per mantenir l’elevació del terreny a pesar 

de la pujada del nivell del mar, la salinitat del sòl i la pèrdua 
de producció d’arròs deguda a aquests impactes. Ho ha fet 
segons els escenaris que preveu el cinquè informe d’avaluació 
del Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (AR5 IPCC) 
per al 2025 i per al període de 2030 a 2100.

Un 40% dels arrossars del Delta poden perillar l’any 2100 si no s’actua

La URV coordina un projecte europeu per definir i oferir serveis climàtics adaptats a les necessitats 
de diferents sectors

La variabilitat climàtica afecta fortament Europa: la sequera 
influeix en l’agricultura, els extrems de temperatura fan 
augmentar la mortalitat, la presència o absència de neu incideix 
en els recursos hídrics i el turisme hivernal i la velocitat del 
vent influeixen en la generació d’energia renovable. Són alguns 
dels exemples de com el clima afecta els diferents sectors i 
evidencien la necessitat de tenir serveis climàtics adaptats 
a les necessitats de cadascun, especialment en el context 
del canvi climàtic. Això és el que faran durant tres anys els 
setze grups de recerca de dotze països europeus (Bèlgica, 
Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Països Baixos, 
Portugal, Regne Unit, República Txeca, Suècia, Romania) 
socis del projecte “Integrated approach for the development 

across Europe of user oriented climate indicators for GFCS 
high priority sectors” (INDECIS). Coordinats per l’investigador 
del Centre en Canvi Climàtic (C3) Enric Aguilar, INDECIS 
proporcionarà un enfocament integrat per produir un conjunt 
d’índexs climàtics rellevants dirigits a l’agricultura, reducció 
del risc de desastres, energia, salut, aigua i turisme. Per 
aconseguir-ho, s’inventariaran i es catalogaran conjunts 
de dades de precipitació, temperatura, velocitat del vent 
i durada del sol, es buscaran noves bases de dades i es 
desenvoluparan nous mètodes i eines per garantir-ne la 
qualitat i l’homogeneïtat. A més, recollirà informació sobre 
indicadors de clima i treballarà per millorar-los i convertir-
los en un servei adaptat als diferents sectors.

Una recerca mostra, per primera ve-
gada, de quina manera el consum 
de diferents famílies de polifenols, 
com les proantocianidines i el 
resveratrol, fa millorar l’efecte de 
l’hormona leptina en animals obesos 
a través de l’activació de les neurones 
POMC de l’hipotàlem. És ja conegut 
que l’hormona leptina té un paper 
clau en la regulació de la sensació 
de gana al cervell, principalment a 

la regió de l’hipotàlem. Quan hem 
ingerit suficients aliments, aquesta 
hormona, secretada pel teixit adipós, 
inhibeix la gana. Malauradament, les 
persones obeses són insensibles a 
l’efecte de la leptina tot i tenir-ne 
grans quantitats circulant en sang. 
Les causes neurobiològiques d’aquest 
trastorn són un dels enigmes principals 
en el camp de la recerca en obesitat, 
i és per aquest motiu que diferents 

centres d’investigació d’arreu del 
món hi treballen. A més, la recerca 
també ha posat sobre la taula de quina 
manera el consum de fruites riques 
en aquests compostos fenòlics, com 
són el raïm i la cirera, també tenen la 
capacitat de modular la senyalització 
de la leptina en aquestes neurones 
que es pot regular de forma diferent 
en funció de l’estació de l’any en la 
qual es consumeixen aquestes fruites.

Un estudi demostra la capacitat dels polifenols d’activar les neurones que controlen la gana

INVESTIGADORS DE L'IRTA PRENENT DADES EN UN CAMP D'ARRÒS INUNDAT / IRTA

   //  Recerca

Set socis europeus, entre ells la URV, participaran en un 
projecte europeu a través del qual desenvoluparan i validaran 
un dispositiu de diagnòstic ràpid, al punt d’assistència, 
per identificar persones amb alt risc d’osteoporosi i 

fractura osteoporòtica. L’objectiu general del projecte és 
el desenvolupament, la validació clínica i la preparació per 
comercialitzar una eina d’atenció puntual per a prevenir, 
detectar i tractar les malalties òssies.

Projecte europeu per detectar l’osteoporosi en fase inicial
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Identifiquen el paper de la proteïna survivina en l’expansió patològica del teixit adipós

Investigadors de l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili (IISPV) i del CIBERDEM, 
liderats per Joan Josep Vendrell i Sònia 
Fernández-Veledo, han publicat a la 
revista Cell Death & Disease un estudi en 
el qual identifiquen per primera vegada el 
paper de la survivina, una proteïna clàs-
sicament relacionada amb el progrés del 
càncer, en l’expansió patològica del teixit 
adipós. Aquest teixit té un paper central 
en el desequilibri metabòlic relacionat 
amb l’obesitat a través de la producció 
desregulada de citocines i adipòcits. A 
més del risc associat a les malalties 
cardiovasculars i diabetis, l’obesitat 
també suposa un risc important per al 
desenvolupament del càncer. Les cèl·lules mare humanes 
derivades del teixit adipós (hASCs, de l’anglès adipose-derived 
mesenchymal stem cells) tenen un paper fisiològic important 
en la renovació tissular, però també són determinants en el 
desenvolupament patològic de l’obesitat i càncer associats. 
No obstant això, els mecanismes subjacents a les alteracions 

induïdes per aquestes hASCs en el càncer segueixen sent 
desconeguts. En aquest treball s’ha investigat per primera 
vegada l’impacte de l’obesitat en l’expressió i els nivells 
circulants de survivina, una proteïna antiapoptòtica (que 
inhibeix la mort cel·lular) i un biomarcador diagnòstic de 
l’aparició de tumors i la seva recurrència.

Disminueixen les taxes de desnutrició infantil d’una illa de Moçambic

Una intervenció nutricional ha aconseguit reduir les taxes de 
desnutrició aguda en nens menors de cinc anys a l’illa d’Ibo, al 
nord de Moçambic, i implementar hàbits nutricionals saludables 
en les seves mares. Aquest programa, de dos anys de durada, ha 
centrat la tesi doctoral de Maria Eugènia Vilella, que la va defensar 
el 19 de juny a la Facultat de Medicina de Reus. La doctora de 
la URV va viatjar posteriorment a Moçambic per presentar els 
resultats de la seva tesi al Ministeri de Salut de Maputo, a la 
Universitat de Nutrició de Nampula, a altres administracions 
locals del país i a organitzacions internacionals que treballen 
a la zona. El Centre de Cooperació al Desenvolupament URV 
Solidària va finançar aquesta segona part del projecte, que va 
consistir a divulgar els resultats de la seva recerca arreu del país.

L'EQUIP D'INVESTIGADORS DE L'INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV) I DEL CIBERDEM, 
LIDERATS PER JOAN JOSEP VENDRELL I SONIA FERNÁNDEZ-VELEDO (A L'ESQUERRA)

El control del pes corporal és un repte per a les societats en 
què hi ha una elevada disponibilitat d’aliment i baixa activitat 
física, ja que aquests dos factors, entre altres, són molt 
rellevants a l’hora d’afavorir l’acumulació de greix corporal. 
Les eines de què es disposa per contrarestar-ho són el 
control del que es menja, els canvis d’hàbits i, en ocasions, 
certs suports farmacològics que també contribueixen a 
millorar l’estat de la persona. En casos extrems s’acostuma 
a procedir a tractaments quirúrgics. Investigadors del grup 
de recerca MoBioFood, del Departament de Bioquímica i 
Biotecnologia, han analitzat l’efectivitat dels tractaments 
que s’utilitzen per controlar la ingesta, i han observat que en 
els estudis en persones, els fàrmacs específics que actuen 
sobre el sistema nerviós central no resulten gaire efectius. 
En canvi, s’ha comprovat que els tractaments quirúrgics, 
que produeixen limitacions a diferents punts del tracte 

gastrointestinal i comporten canvis en els perfils de secreció 
de les hormones que aquest teixit produeix, acostumen a ser 
els més efectius. Per tant, sembla que l’acció múltiple sobre 
diferents parts de l’organisme és més efectiva que l’acció 
puntual. Aquesta aproximació també es pot aconseguir a 
partir de diferents components dels aliments. Diversos 
ingredients produeixen canvis en les diferents secrecions 
que el tracte gastrointestinal fa en resposta al que mengen 
les persones. Per exemple, els components d’extracte de 
pinyol de raïm poden fer disminuir la secreció de la grelina, 
una hormona que transmet al cervell la sensació de gana. 
Després d’haver revisat els diferents estudis, els investigadors 
han observat que aquells components que fan disminuir els 
nivells de grelina i activen alhora hormones anorexígenes 
—que donen indicació de sacietat— són els més efectius.

Estratègies alimentàries per controlar el pes

ELS INVESTIGADORS VOLEN PORTAR AQUEST PROGRAMA A ALTRES ZONES DEL PAÍS
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Ciència arreu i per a tothom
La 22a edició de la Setmana de la Ciència ha portat més de 40 activitats de divulgació científica
per tot el territori

Un concurs de monòlegs científics, rutes 
teatralitzades per conèixer la figura 
del científic Antoni Martí i Franquès, 
tertúlies sobre ciència, tallers per a 
estudiants sobre diferents disciplines 
científiques, un cicle de ciència i 
xocolata, passejades per observar 
moixons al Port de Tarragona... La 
22a edició de la Setmana de la Ciència 
va portar del 10 al 19 de novembre 
més de 40 activitats distribuïdes per 
tot el territori, en què van participar 
més de 2.500 persones. Una part 
d’aquests actes es van organitzar a 
través del campus extens de la URV, 
que ofereix activitats en set localitats 
com ara la Sénia, Móra d’Ebre o 
Cambrils, amb l’objectiu d’estendre 
la divulgació científica i d’incrementar 
les oportunitats de la societat per 
accedir-hi. 
Amb el monòleg “Dientes, dientes, que 
es lo que nos gusta”, Carlos Sánchez, 
que fa un doctorat Erasmus Mundus en 
Quaternari i Prehistòria, va guanyar el 
primer premi i el premi del públic de la 
cinquena edició del concurs Vols saber 
què investigo?, en què sis doctorands de 
la URV van exposar la seva recerca en 
forma de monòleg al Teatre Bartrina de 
Reus. El segon premi va ser per a Ángel 
Huete, que fa el doctorat en Estudis 

Humanístics, pel seu monòleg “Llegaron 
los e-diccionarios”. El concurs, adreçat 
a estudiants de secundària, va comptar 
amb la participació dels monologuistes 
científics Big Van, que parlen de ciència 
amb humor. 
També va tenir molt bona acollida 
la ruta teatralitzada per conèixer 
la figura del científic Antoni Martí i 
Franquès, adreçada a estudiants d’ESO 
i batxillerat, de la qual també es va fer 
una sessió especial per a famílies, que 
segueix per la Part Alta de Tarragona 
la pista del químic català nascut a 
Altafulla.  
Durant la Setmana de la Ciència va tenir 
lloc la sisena edició del programa Fem 

Recerca!, que permet als estudiants 
de secundària entrar als laboratoris 
i a les aules de la Universitat per 
participar en tallers científics i ser-ne 
els protagonistes durant unes hores. A 
més, el projecte APQUA va organitzar, 
juntament amb l’AEQT, tallers 
experimentals en què els alumnes van 
poder realitzar activitats atractives que 
il·lustren diversos continguts científics 
relacionats amb la ciència i la tecnologia 
químiques.
La URV i l’ICIQ van dur a terme per 
primera vegada el cicle La Ciència de 
la Xocolata a la Biblioteca Pública de 
Tarragona. Aquesta proposta, que tindrà 
continuïtat fins al mes de juliol, es va 
iniciar amb el taller “Els orígens de la 
xocolata”, que va impartir Laura Bricio, 
del Departament d’Història i Història 
de l’Art. L’Institut Català d’Investigació 
Química també va organitzar el taller 
de química en família La Química dels 
Aliments!
També es va iniciar un nou cicle de 
cafès científics Ciència a La Cantonada 
amb una conferència titulada “La crisi 
constitucional catalana: com hem 
arribat fins aquí?”, a càrrec de Jordi 
Jaria, professor de Dret Constitucional. 
Joves de totes les edats van tenir 
l’oportunitat de participar en diferents 
tallers experimentals, com el Buscant 
el nostre ADN, que va impartir Manuel 
García, biotecnòleg de la URV.
A més, la Setmana de la Ciència a 
Tarragona va comptar amb activitats 
que organitzen institucions del territori.

   //  Divulgació científica

IMATGE DELS PARTICIPANTS DEL CONCURS "VOLS SABER QUÈ INVESTIGO?", AMB ELS DOS GUANYADORS I EL TALÓ QUE 
ELS ACREDITA

LA RUTA TEATRALITZADA MARTÍ I FRANQUÈS S’OFEREIX A ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA I ES FA 
UNA SESSIÓ ESPECIAL OBERTA A FAMÍLIES



S’estrena la sèrie Talent URV

La Unitat de Comunicació de la Ciència 
(ComCiència) ha estrenat la sèrie Talent 
URV, una nova proposta multiformat de 
divulgació científica sobre temes que 
s’investiguen a la Universitat, que té 
l’objectiu de donar a conèixer la feina 
que fan els investigadors a través de 
vídeos, reportatges escrits i xarxes 
socials. Els protagonistes, de diversos 
camps, han triat la URV per treballar 
i hi han arribat a través de programes 
d’atracció de talent. El projecte es 
complementa amb una nova entrega 
de la sèrie Ciència en 1 minut, que 
explica conceptes científics complexos 
amb l’ajut d’il·lustracions animades.
Talent URV té inicialment deu capítols, 
cadascun dedicat a científics de dife-
rents disciplines, homes i dones que 
investiguen a la Universitat Rovira i 
Virgili a través d’un programa d’atracció 
de talent (Ramón y Cajal, Juan de 
la Cierva, programes de doctorat 
industrial, ICREA, etc.). S’elabora 
material audiovisual, escrit i infogràfic 
per donar veu en primera persona a 
aquests investigadors, que expliquen 
la seva experiència i la seva feina.
Què són les microalgues, salut i 
microbiota intestinal, les masculinitats 
alternatives per prevenir la violència 
escolar, sensors, com millorar l’accés 
a l’habitatge o els catalitzadors són 

alguns dels temes sobre els quals 
aquests investigadors fan les seves 
recerques. La sèrie parteix d’un vídeo 
reportatge d’uns tres minuts de durada 
que es penja al canal Youtube de la 
URV i en què el protagonista parla de 
la seva experiència a la Universitat i de 
la seva recerca. L’entrevista també es 
transcriu per penjar-la al diari digital 
de la URV i el material infogràfic es 
difon a través de les xarxes socials 
pròpies de ComCiència i de la URV amb 
el coixinet #talentURV, a través de les 
quals el públic pot fer preguntes als 
investigadors i satisfer la seva curiositat 
si li queda algun dubte sobre la seva 
feina.
La sèrie, que tindrà continuïtat, s’ha 
plantejat amb l’objectiu d’apropar 
l’activitat investigadora, científica i 
innovadora a la societat, estimular 
els joves a experimentar i estudiar 
ciències, incrementar la cultura 
científica i promoure la comprensió 
de conceptes científics, motivar la 
participació ciutadana en els processos 
de presa de decisions en l’àmbit científic 
i tecnològic, donar a conèixer modalitats 
de finançament per investigar, i 
estimular els investigadors a difondre 
els resultats de les seves recerques en 
un llenguatge proper.

Ciència en 1 minut
Com a complement a la sèrie Talent 
URV, ComCiència iniciat una nova edició 
de la sèrie Ciència en 1 minut, càpsules 
de vídeo de curta durada que, amb 
el suport d’il·lustracions animades, 
expliquen de forma entenedora un tema 
científic i estan traduïdes a l’espanyol 
i a l’anglès. La sèrie també es difon 
pel canal de la URV a Youtube i cada 
capítol té relació amb un dels temes 
plantejats a Talent URV.
Totes dues sèries les ha elaborat la 
Unitat de Comunicació de la Ciència de 
la URV (ComCiència) amb el suport de 
la Fundació Espanyola per a la Ciència 
i Tecnologia (FECYT).

És un projecte de divulgació científica que protagonitzen investigadors que fan recerca a la URV en 
programes d’atracció de talent

LA INVESTIGADORA LAURA RUBIÓ PROTAGONITZA UN DELS VÍDEOS DE LA SÈRIE
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Un total de 120 joves que enguany han 
cursat quart d’ESO o primer batxillerat 
van participar durant una setmana 
en algun dels vuit tallers científics 
que organitza la URV, amb l’objectiu 
de fomentar l’interès per la ciència i 
despertar vocacions. Sis dels tallers 
dissenyats dins del programa EstiURV 
es van planificar per a alumnes de 4t 
d’ESO i de 1r de batxillerat i n’hi va 
haver dos adreçats únicament a alu-
mnes de 1r de batxillerat.

120 estudiants d'ESO i 
batxillerat participen 

als tallers científics
de l’EstiURV

ESTUDIANTS DE 1R DE BATXILLERAT
DURANT EL TALLER MICROORGANISMES
EN EL TEU GOT: BEGUDES FERMENTADES
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Impuls a la creació d’empreses
La Universitat afavoreix la creativitat i l’emprenedoria apostant per la creació d’empreses derivades. En 
els últims mesos, se n’han creat tres

Al llarg de la seva trajectòria, la Universitat Rovira i Virgili ha 
anat fomentant la creació d'empreses derivades (spin-off) amb 
la participació de professors i joves investigadors. 
Les empreses derivades permeten concebre idees de 
negoci basades en el coneixement i la tecnologia creada 
a la Universitat. La Fundació URV forma part de la Xarxa 

d'Unitats de Valorització d'ACCIÓ del Departament d'Innovació, 
Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya. La Unitat 
de Valorització de la Universitat, a través d’URV Emprèn, 
assessora i acompanya els projectes de constitució d’aquestes 
iniciatives emprenedores.

   //  Innovació

Primera empresa derivada en l’àmbit jurídic

Litigest Consultores té per objectiu potenciar l’ús de l’execució 
civil privada, una figura processal escassament emprada que 
suposa una alternativa prometedora a la subhasta judicial en 
el marc d’un procés judicial d’execució forçosa. D’aquesta 
manera, es permetria aconseguir la màxima rendibilitat dels 
béns embargats i, per extensió, més eficàcia del sistema 
d’execució civil. La firma gestionarà la comercialització 
de béns que són objecte de litigi pendents de realització 
judicial per falta de pagament del deutor. Es tracta de la 
primera empresa derivada de la URV que pertany a l’àmbit 
jurídic i la formen les investigadores del Departament de 
Dret Privat, Processal i Financer de la URV Elisabet Cerrato 
i Roser Casanova. 
Aquesta iniciativa empresarial va guanyar el Premi Empresa 
Tarragona Impulsa 2017 en la categoria de projectes 
empresarials en fase d’idea. Van rebre el guardó de mans 
del conseller d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic de 

l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca, en un acte que 
va tenir lloc al saló d’actes municipal el 21 de juny.

EL RECTOR, JOSEP ANTON FERRÉ, AMB ELISABET CERRATO I ROSER 
CASANOVA. ELS ACOMPANYEN LA DIRECTORA DEL CTTI, LOURDES 
JANÉ, I LA TÈCNICA D'EMPRENEDORIA I PROPIETAT INTEL·LECTUAL, 
YOLANDA PUERTA

L’empresa Kamleon Ventures, SL 
té com a objectiu millorar la salut 
de les persones controlant-ne la 
deshidratació. Per fer-ho disposarà 
de tecnologies portables i plataformes 

tecnològiques que incorporaran sensors 
químics i bioquímics que hauran de 
permetre valorar diversos paràmetres 
biomètrics. Inicialment es mesurarà 
a través de la suor i de l’orina de la 

persona, amb l’objectiu d’ampliar els 
fluids que es podran analitzar a partir 
de nous desenvolupaments. L’equip 
emprenedor junt amb investigadors de 
la URV ha desenvolupat tecnologies, 
com l’smart patch, protegida mitjançant 
sol·licitud de patent europea. Aquestes 
tecnologies poden integrar-se en 
una plataforma tecnològica que de 
manera revolucionària permetrà els 
usuaris minimitzar el risc de patir 
deshidratació, una de les causes de 
moltes lesions entre els esportistes i 
pot provocar-los greus problemes de 
salut. La URV va acordar a l’estiu passat 
la creació d’aquesta empresa derivada, 
que lideren l’investigador del Grup de 
Recerca de Quimiometria, Qualimetria 
i Nanosensors del Departament de 
Química Analítica i Química Orgànica de 
la URV, Francisco Javier Andrade, i els 
col·laboradors del grup de recerca Jordi 
Ferré, Pär Blanking i Héctor González-
Espressati.

Millorar la salut de les persones

D'ESQUERRA A DRETA: HÉCTOR GONZÁLEZ, PÄR BLANKING, JORDI FERRÉ I FRANCISCO JAVIER ANDRADE



L’empresa de refrescos saludables Prokey Drinks , nova start-up de la URV

Albert Hurtado, doctor en Bioquímica 
per la URV i especialista en mi-
crobiologia alimentària, i Medir Vilà, 
enginyer industrial i titulat en el 
màster MBA de la URV, van decidir fa 
dos anys crear una empresa per oferir 
un producte que en aquells moments 
difícilment es podia comprar: un refresc 
elaborat amb quefir d’aigua. La seva 
estratègia va ser crear un aliment 

que ja és de consum habitual, com 
els refrescos, però nutricionalment 
més saludable, ja que els probiòtics 
milloren la flora intestinal i potencien 
el sistema immunològic. A més,  en 
el cas del quefir, rehidrata, aporta 
minerals, regula el colesterol i és baix 
en calories i sucres. De fet, el quefir 
d’aigua pràcticament no té sucre, té 
milions de bacteris en suspensió i està 

enriquit amb els metabòlits que han 
generat aquests durant la fermentació.
En aquest moment l’empresa 
comercialitza el quefir d’aigua en 
quatre varietats, el que s’anomena 
AQUA, la recepta més original, el de 
menta i gingebre, el d’hibisc i el de coco 
i s’elaboren en dues plantes situades a 
Navarra i Tarragona. La primera versió 
comercial va sortir al mercat al juliol de 
2016. El principal repte que han tingut 
des del llançament ha estat la capacitat 
de producció. Avui dia produeixen unes 
30.000 ampolles al mes, però ben aviat 
esperen poder-les duplicar. El perfil 
del consumidor dels refrescos Prokey 
és una persona d’entre 30 i 50 anys, 
de poder adquisitiu mitjà, mitjà-alt 
i preocupada per la seva salut. Pel 
que fa al gènere, el 70% dels clients 
són dones. Prokey es pot comprar a la 
majoria d’herbolaris del país i també 
a través de la pàgina web.
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ALBERT HURTADO, AMB ALGUNES DE LES VARIETATS DE QUEFIR D'AIGUA QUE COMERCIALITZA PROKEY DRINKS

Control de la funció renal

Creatsens Health és una de les noves empreses derivades 
de la URV, que neix amb l’objectiu de millorar el benestar 
de les persones controlant els paràmetres bioquímics de 
la sang de manera descentralitzada, és a dir: a través d’un 
dispositiu que evitarà la necessitat de fer arribar mostres 
de sang dels pacients al laboratori. Amb el suport de la 
Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo (Madrid), l’equip 
emprenedor juntament amb investigadors de la URV, l’Institut 
Català d’Investigació Química i ICREA han desenvolupat una 
tecnologia, protegida mitjançant sol·licitud de patent europea 
i americana, que controlarà els nivells de creatinina en sang 
dels pacients. La iniciativa va participar en la primera edició 
del programa CaixaImpulse, de la Fundació Bancària “la 
Caixa”, i va ser patrocinada pel programa de la Fundación 
Richi Social Entrepreneurships.

L’any 2010 la URV va apostar per iMICROQ, una empresa 
derivada de la Universitat que avui té 14 treballadors i una 
elevada qualificació i experiència. L’estiu passat aquesta empresa 
de base tecnològica, que ofereix paquets d’instrumentació i 
dispositius per detectar salmonel·la en mostres veterinàries, 
ambientals i d’alimentació, va tancar una ronda d’ampliació 
de capital per valor d’1,5 milions d’euros. Aquesta ampliació 
la va liderar el Grupo SUEZ mitjançant el seu fons d’inversió 
VENTO (Programa Innvierte, en col·laboració amb el Centre per 
al Desenvolupament Tecnològic Industrial) i el fons de Caixa 

Innvierte Industria, de Caixa Capital Risc. També hi van participar, 
a més, els seus inversors tradicionals Valtari, Somtobir i Sider.
SUEZ, mitjançant les empreses del seu grup, genera sinergies 
amb els plans de negoci i comercials d’iMiCROQ, a més de 
col·laboracions en desenvolupaments tecnològics com a soci 
tecnològic preferent. S’espera que la plataforma analítica 
QFast® per a la detecció integrada de patògens, ADN, virus 
i toxines ampliï el ventall de productes per a la seguretat 
agroalimentària i avanci en la comercialització internacional 
els propers anys.

iMICROQ amplia capital

D'ESQUERRA A DRETA, ELS EMPRENEDORS FRANCISCO JAVIER ANDRADE, MARTA NOVELL, 
TOMÀS GUINOVART, ADRIÀ MACEIRA I PASCAL BLONDEAU



   //  URV-Societat

Què volen els empresaris?
Un llibre recull les demandes dels empresaris de les comarques tarragonines. El territori reclama més 
infraestructures de comunicació i millors eines de governança entre empresa i institucions

Les comarques de Tarragona demanen més infraestructures 
de comunicació, més ben connectades i millors eines de 
governança entre empresa i institucions per tirar endavant 
els interessos del territori de manera més eficaç. Així ho 
reflecteix el volum II Jornades Comarcals Empresa i Territori, 
que aplega les 200 demandes d’empresaris de les comarques 
de la demarcació de Tarragona recollides durant l’any 2016, 
en una iniciativa conjunta de la CEPTA, la URV i la Diputació 
de Tarragona. 
El llibre engloba les dades de les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, i reuneix les principals 

demandes dels petits i grans empresaris, que 
s’ordenen de manera esquemàtica  amb la 
intenció de fer-les arribar a les institucions 
que correspongui perquè les executin.
Tot i que cada comarca té les seves peticions, 
hi ha una llista de reivindicacions que són 
transversals per a tota la província. Totes les 
demandes s’extreuen de les enquestes fetes 
durant les trobades que es van dur a terme en 
les diferents comarques de Tarragona i van 
servir per confeccionar un estudi del teixit 
empresarial del territori.
Fruit d’aquestes reunions d’estudi s’ha elaborat 
un informe que defineix algunes actuacions 
per incentivar el desenvolupament econòmic 
i empresarial. A través d’aquestes dades, 
els responsables de la iniciativa —CEPTA, 

Diputació de Tarragona i URV— van elaborar una diagnosi 
comarcal i comparativa que es recull en el volum que es va 
presentar el setembre passat a Tarragona. El director de la 
Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i 
Virgili, Juan Antonio Duro, va ser un dels responsables directes 
de l’elaboració de les dades econòmiques, juntament amb 
el seu equip tècnic. 
La voluntat dels impulsors del llibre és traslladar les propostes 
als responsables pertinents de dur-les a terme i fer-ne el 
seguiment posterior.

Reclamacions en l’àrea d’infraestructures: totes les co-
marques que participen en l’estudi denoten la necessitat de 
millorar-les, tant pel que fa a l’àmbit ferroviari com terrestre, 
enfocat en el corredor de l’AP-7 i en la necessitat d’abaratir el 
cost dels peatges o eliminar-lo.

Dinamització i gestió dels polígons industrials: totes les em-
preses de les comarques enquestades apunten a la necessitat 
de millorar aquestes infraestructures, amb una dotació insufi-
cient de recursos i també una falta d’estratègia conjunta a l’hora 
de planificar-los, així com poc associacionisme que permeti que 
els usuaris tinguin força per fer valer la seva tasca.

Formació adaptada: els participants en l’estudi reclamen la 
necessitat d’implantar plans d’estudi que s’adaptin a la realitat 
i necessitats de la indústria més present en cadascuna de les 
comarques participants, per estrènyer el nus entre formació i 
empresa, així com l’aprofundiment en la formació professional 
dual al conjunt de les comarques de Tarragona.

Falta de governança: totes les comarques participants desta-
quen la necessitat d’articular organismes que integrin empresa, 
universitat i administracions públiques que siguin realment útils 
i que millorar la presència de les comarques de Tarragona en 
la presa de decisions, tant en l’àmbit de territori com en altres.

LA PRESENTACIÓ DE L'OBRA VA TENIR LLOC A LA SALA DE GRAUS DEL CAMPUS CATALUNYA
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Sistema turístic intel·ligent
La Universitat signa un acord per crear el Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya 
amb nou universitats i entitats del sector

Per primera vegada, Catalunya disposarà d’un sistema 
d’informació turístic propi que posarà el coneixement generat 
a l’abast de tothom. Així es desprèn de l’acord signat a l’estiu 
entre el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio,  nou 
universitats catalanes —entre les quals la URV— i entitats 
del sector turístic. 
El nou Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de 
Catalunya (SIITC), únic a l’Estat, concentrarà en una plataforma 
de dades la major part de la recerca turística que es fa al 
país. Per tant, permetrà conèixer millor el nostre turisme i 
aquestes dades, transferides a les empreses, contribuiran 
a millorar-ne la competitivitat. 
Així mateix, el fet que hi estiguin implicats els grups de recerca 
de les universitats incentivarà els professionals de diversos 
àmbits a treballar de forma coordinada, per tal d’establir 
sinergies i crear una plataforma de coneixement que potenciï 
noves recerques i col·laboracions entre universitats.
Els signants d’aquest acord són: la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la 
Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat 
Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, 
la Universitat Pompeu Fabra – Tecnocampus de Mataró, la 
Universitat Ramon Llull, el Parc Científic i Tecnològic de 
Turisme i Oci de Catalunya, l’Escola Superior d’Hostaleria de 
Barcelona (ESHOB), la Confederació Empresarial d’Hostaleria i 
Restauració de Catalunya (Confecat), l’Ajuntament de Barcelona, 
Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat de 
Turisme Costa Brava-Girona, i el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida.

Un sistema d’informació complet i complex
La idea de crear un sistema de coneixement turístic propi neix 
perquè s’han detectat certes mancances en aquest àmbit. Així, 
doncs, s’ha ideat un sistema de generació de coneixement 

basat en tres eixos: la creació d’una plataforma de dades 
que incorpori les dades existents i generi nous indicadors 
a partir de la informació disponible; la creació d’unes eines 
de transferència que canalitzin els fluxos d’informació entre 
els diferents agents implicats, i la constitució de xarxes de 
coneixement o grups de treball per processar la informació 
i crear nous coneixements.
La plataforma de dades consistirà en un repositori integrat 
de bases de dades rellevants per al coneixement turístic de 
Catalunya. Podran ser bases d’interès turístic ja existents 
(com les dades de l’IDESCAT, l’INE, etc.), bases de dades no 
turístiques però d’interès turístic (registres empresarials, 
registres de consum, indicadors territorials, ambientals o 
urbanístics, etc.), indicadors derivats de fonts d’informació 
en línia (anàlisi del comportament del consumidor, anàlisi 
de les dinàmiques de l’oferta de serveis, anàlisi de la 
imatge, reputació i posicionament de les destinacions, etc.) 
o sistemes de coneixement ad hoc orientats al coneixement 
de dinàmiques específiques.
Les eines de transferència inclouran un servei de generació 
de coneixement que permetrà emmagatzemar, analitzar 
i visualitzar les dades, un centre de transferència que 
possibilitarà la interacció dels diferents agents que participen 
en l’anàlisi i tractament d’aquestes dades, i un portal de 
projectes que posarà la informació generada a l’abast de 
tothom.
Les xarxes de coneixement o grups de treball estaran for-
mats per professionals de diverses institucions i diferents 
àmbits que utilitzaran les dades del SIITC per generar més 
coneixement sobre temàtiques d’interès per al turisme 
(mobilitat i fluxos a la destinació, comercialització, reserves 
i tarifes, comportament i hàbits del turista, governança, 
emprenedoria; etc.).
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   //  URV-Societat

La Fundació Privada Mútua Catalana 
(FPMC) i la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) han renovat el conveni anual 
de col·laboració vigent entre les 
dues parts des del 2011. L’acord del 
2017, pressupostat en 21.000 euros 
(5.000 euros més que l’any passat) 
es concreta, com és habitual, en 
diferents activitats impulsades des 
de la Universitat a les quals la Fundació 
dona suport econòmic.
Enguany formen part del conveni 
el Congrés Heterodoxos, Laïcitat 
i Dissidències en la Història, l’Aula 
de Teatre de Zona Zàlata, diferents 
actes programats per l’Orquestra, la 
Coral i l’Orfeó de la Universitat Rovira 
i Virgili, les Jornades Pere Anguera, 
els seminaris “Valors cooperatius, 
conflicte i pau”, “Els espais ateístics 
com a patrimoni cultural” i “L’exili 
amb Josep M. Murià”, el cicle de 
conferències Museologia i Art del 
Segle XIX, l’Olimpíada d’Economia i 
el projecte de restitució amb dibuix 
infogràfic dels monuments de la 
Tàrraco romana.

La Fundació Mútua
Catalana dona suport a les
activitats de la Universitat

La URV coordina un projecte per recuperar espais de la batalla de l’Ebre

La batalla de l’Ebre va deixar una 
empremta important en diferents 
punts de les poblacions d’Amposta, 

Campredó i l’Aldea, a les comarques del 
Montsià i el Baix Ebre respectivament. 
De fet, entre les torres de Font de 

Quinto, a Campredó, i la Carrova, a 
Amposta, situades a banda i banda del 
riu Ebre es va viure un dels episodis 
més sagnants de la batalla de l’Ebre, 
just la nit que va començar, el 25 de 
juliol del 1938. En una maniobra de 
distracció, intentant creuar el riu 
Ebre, van perdre la vida a mans de 
les tropes franquistes uns 1.700 soldats 
en aquest punt, la majoria brigadistes 
internacionals, membres de la XIV 
Unitat La Marsellesa. En aquesta zona 
s’hi troben búnquers i fortificacions que 
mereixen ser recuperats, dignificats 
i interpretats. És per això que la 
Universitat Rovira i Virgili ha signat 
un conveni amb la Fundació URV i 
els ajuntaments d’Amposta, l’Aldea i 
l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Campredó per d’investigar fonts 
d’informació històrica i crear rutes 
historicoculturals relacionades amb 
la batalla de l’Ebre en aquesta zona.

D'ESQUERRA A DRETA, EL DEGÀ DE LA FACULTAT DE LLETRES DE LA URV, JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ; L'ALCALDE 
D'AMPOSTA, ADAM TOMÀS; L'ALCALDE DE CAMPREDÓ, DAMIÀ GRAU; EL RECTOR DE LA URV, JOSEP ANTON FERRÉ; I 
L'ALCALDE DE L'ALDEA, DANIEL ANDREU, A LA TORRE DE CAMPREDÓ

La Càtedra d’Inclusió Social de la URV 
i la Fundació Hospital de Sant Pau i 
Santa Tecla treballaran plegades per 
donar millor servei a les persones en 
risc d’exclusió social a les comarques 
de Tarragona a partir de l’experiència 
de la Xarxa Sanitària i Social de Santa 
Tecla. La Universitat ha signat un 
conveni a través del qual la fundació 
tarragonina s’incorpora com a membre 
col·laborador de la Càtedra d’Inclusió 
Social de la Universitat. Dirigida pel 
Dr. Àngel Belzunegui, és una eina per 
a la reflexió interdisciplinària, el debat 

i la divulgació entorn de la inclusió 
social de les persones i col·lectius 
més vulnerables a les comarques 
de Tarragona. Entre les accions 
principals que s’impulsen en el marc 
d’aquest acord hi ha l’estudi de les 
necessitats territorials de serveis 
adreçats a promoure la inclusió social 
dels col·lectius poblacionals més 
desprotegits a les nostres comarques: 
infància en situació de risc, gent gran 
dependent, persones amb discapacitats 
i població en risc socioeconòmic o 
indocumentada.

Col·laborar contra l’exclusió social

La Càtedra UNESCO pel Dret a l’Ha-
bitatge de la Universitat Rovira i Virgili 
té com a nou soci l’Ajuntament de 
Reus. D’aquesta manera s’amplia la 
xarxa d’institucions que col·laboren 
amb la Càtedra per a la recerca i 
desenvolupament de projectes. L’acord 
ha estat possible gràcies a un conveni 
que va tenir lloc en el marc del 6è 
Seminari Científic “Habitatge buit, 
‘okupació’ i rehabilitació comunitària”, 

en què persones que tenen necessitat 
d’habitatge van explicar els projectes 
de rehabilitació que es duen a terme 
a Anglaterra, on hi ha 110 grups orga-
nitzats amb el suport d’un programa 
públic. També s’hi va donar a conèixer 
la iniciativa Pandorahub, que té com 
a objectiu convertir propietats rurals 
buides en llocs atractius per viure-hi 
i treballar-hi.

L’Ajuntament de Reus, nou soci de la Càtedra UNESCO pel Dret a 
l’Habitatge
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La Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Mémora han signat 
un conveni de col·laboració per dur a terme projectes i accions 
formatives sobre el procés del final de la vida, i el primer pas 
és la posada en marxa del curs Elaboració de Processos de 
Dol i Pèrdua, que comença aquest mes de novembre. Durant 
la signatura, el rector de la URV, Josep Anton Ferré, i el 
president de la Fundació Mémora, Santiago de Torres, van 
coincidir a valorar que “aquest curs respon a una necessitat 
social i de formació d’especialistes en aquest àmbit”. De 

Torres va afegir que “al llarg de la nostra vida hem de passar 
per un seguit d’esdeveniments vitals que suposen canvi o 
pèrdua i per aquest motiu és convenient una formació en el 
dol amb garanties”. De la seva banda, Ferré considera que, 
“aquest curs ens permet explorar la formació que necessiten 
els nous perfils professionals d’un entorn laboral ràpidament 
canviant, alhora que posa de manifest el dinamisme de la URV 
per adaptar-se a les noves demandes socials”.

Conveni amb la Fundació Mémora per tractar sobre el procés del final de la vida

Amposta manté el suport a la Càtedra d’Economia Local i Regional

La URV i l’Ajuntament d’Amposta han 
signat l’addenda del conveni per donar 
continuïtat a la Càtedra d’Economia 
Local i Regional del campus Terres de 
l’Ebre. Es prorroga dos anys més, fins a 
l’abril del 2019, i l’Ajuntament d’Amposta 
es compromet a aportar 10.000 euros 
anuals per al desenvolupament de 
les activitats de la Càtedra. L’objectiu 
principal d’aquest conveni és que 
la Càtedra continuï fomentant el 
coneixement sobre l’economia local 
i regional.

Gestió i Prestació de Serveis de Salut incorporarà nous estudiants de pràctiques

El president de l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut (GiPSS), Roger Pla, i el rector de la URV, Josep Anton 
Ferré, van signar un nou conveni per potenciar les pràctiques 
dels estudiants als diferents àmbits d’atenció de l’entitat 
sociosanitària. L’acord permetrà incorporar nous estudiants 

de l’àmbit no assistencial en pràctiques en els seus centres. 
Aquestes pràctiques a les empreses tenen com a finalitat 
aplicar i complementar els coneixements adquirits durant 
la formació acadèmica.

Durant deu anys la Càtedra Innovació 
Empresa de la Universitat Rovira i 
Virgili ha col·laborat en l’elaboració 
d’informes de conjuntura de les quatre 
cambres de comerç del territori. Fruit 
d’aquesta col·laboració, ha vist la llum 
el llibre L’abans i el després de la crisi 
de 2008 a l’economia de Tarragona, de 
Joaquim Margalef i Daniel Miravet, 
professors associats de la URV. Fa 
més de deu anys que les cambres de 
comerç de Reus, Tarragona, Tortosa 
i Valls van signar un acord marc 
amb el Grup de Recerca d’Indústria 
i Territori (GRIT) de la URV. L’objectiu 
del conveni consistia en l’elaboració 
d’una sèrie d’informes de conjuntura 
trimestrals a partir de la informació 
sobre la po blació ocupada i aturada 
que ofereix, cada tres mesos, l’enquesta 
de la població activa (EPA) de l’Institut 

Nacional d’Estadística (INE). El llibre és 
un relat que ens permet observar des 
del rigor i l’experiència com, malgrat 
tot, les estructures canvien, encara 
que no sempre en el sentit que ens 
agradaria i a la velocitat que voldríem. 
És una anàlisi que des del curt termini 
ens proposa un recorregut pels primers 
anys d’aquest segle xxi, un segle que 
tot just acabem d’encetar però que, 
sens dubte, ens oferirà una sèrie de 
reptes i canvis radicals. Igual que el 
convuls segle xx, que fa poc vam deixar 
enrere, el segle xxi serà un temps de 
grans transformacions econòmiques, 
geogràfiques i socials. L’obra fa un 
balanç rigorós de la dinàmica viscuda 
per les deu comarques del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre i, 
malgrat que encara no s’ha superat la 
crisi global, ofereix una visió optimista 

i encoratjadora del potencial que tenim 
com a territori per tirar endavant.

Un llibre analitza l’abans i el després de la crisi de 2008 a Tarragona 

L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA APORTARÀ 10.000 EUROS PER DONAR CONTINUÏTAT A LA CÀTEDRA
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Precursor de l’antropologia

L’antropòleg Claudi Esteva va ser 
investit doctor honoris causa a títol 
pòstum per la Universitat Rovira i 
Virgili en un acte que es va fer el 
10 de novem-bre al Paranimf. Els 
seus deixebles, avui professors del 
Departament d’Antropologia, Filosofia 
i Treball Social, van assistir a un acte 
emotiu, que va servir d’homenatge a 
aquest precursor de l’antropologia a 
l’Estat. La Universitat Rovira i Virgili 
n’havia aprovat la investidura a l’abril 
passat, i malauradament el dia 4 de 
setembre va traspassar als 98 anys. 
Havia nascut a Marsella, es va criar 
i va viure a Barcelona fins a l’exili a 
causa de la Guerra Civil i va morir a 
Barcelona.
Precisament, dos dels seus alumnes de 
diferents generacions, els professors 
Joan Prat i Àngel Martínez, van ser 
els encarregats de presentar-ne la 
laudatio a dues mans, en què van 
exposar la seva trajectòria científica 
i acadèmica. Per Joan Prat, la nova 
disciplina representava “una glopada 
d’aire fresc que obria les portes a 
la diversitat” en el temps gris del 
franquisme. “Comprendre i assumir que 
els marges de pedra seca construïts 
pels pagesos del poble eren cultura i no 
només ho era la Simfonia del Nou Món 
de Mahler […] va ser un descobriment 

de primer ordre”, va afegir. 
Com va recordar Àngel Martínez, més 
de 300 articles i 23 llibres mostren 
les seves capacitats com a teòric de 
l’antropologia i com a etnògraf en 
diferents països com Mèxic, Perú, 
Equador, Guinea Equatorial, Estats 
Units i diverses zones de l’Estat, com 
l’Alt Aragó i Zamora. Va fer aportacions 
molt destacades a l’antropologia 
psicològica, a l’antropologia industrial 
i als estudis sobre etnicitat i sobre el 
mestissatge a Amèrica Llatina. Què 
defineix un mestre? “D’entrada, el rigor 
i la potència intel·lectual, la imaginació 
creadora, l’estímul per provocar en 
els altres lectures, pensaments i 
reflexions, però també la passió en la 
transmissió de coneixements i aquesta 
estranya condició que podem anomenar 
carisma”, va dir Joan Prat.

Investidura simbòlica
Berta Alcañiz, marmessora de Claudi 
Esteva, la seva dona, doctora en 
Antropologia Cultural i professora 
investigadora del Colegio mexicà 
de Jalisco, va ser investida, en el 
seu lloc, pel rector de la URV. Va 
expressar l’agraïment i l’alegria que 
va sentir l’antropòleg en saber que la 
URV volia investir-lo doctor honoris 
causa. En el seu discurs, de manera 

emocionada, va fer un recorregut per 
vida de Claudi Esteva, un adolescent 
de 14 anys intel·lectual, romàntic 
i gran lector, afiliat després a les 
Joventuts Socialistes Unificades de 
Catalunya (JSUC): “Són experiències 
de vida d’una biografia que no ha estat 
estrictament acadèmica ni solament 
científica i permeten definir el procés, 
la història personal i les condicions 
que el van portar a exercir plenament 
l’antropologia”, va manifestar. Mireia 
Esteva, la seva filla, va recordar la 
vida difícil que va tenir el seu pare, 
nascut en una família pobra, la seva 
determinació i perseverança per 
aconseguir els objectius i la seva 
capacitat d’aprenentatge fins a l’últim 
moment.
En la intervenció final, el rector va fer un 
símil entre els valors de Claudi Esteva 
i els de la Universitat, i va destacat 
la reivindicació de la universalitat 
del coneixement com a vehicle de 
comunicació entre els pobles. “Fer-lo 
doctor honoris causa ens honora a 
nosaltres”, va afirmar.
Claudi Esteva Fabregat, format com 

a antropòleg a l’ Escola Nacional 
d’Antropologia i Història de Mèxic 
mentre estava a l’exili, va fundar a 
Madrid, on va tornar als anys cinquanta, 
l’Escola d’Estudis Antropològics, la 
primera institució d’antropologia 
cultural de l’Estat, i l’any 1972 va 
crear el Departament d’Antropologia 
Cultural de la Universitat de Barcelona. 
Va introduir l’antropologia cultural a la 
universitat espanyola i catalana i va ser 
mestre de mestres.

La URV investeix l’antropòleg Claudi Esteva doctor honoris causa a títol pòstum

   //  Honoris Causa

LA IMATGE DE CLAUDI ESTEVA VA PRESIDIR L’ACTE D’INVESTIDURA AL PARANIMF

ESTEVA VA INTRODUIR 
L’ANTROPOLOGIA 
CULTURAL A LA 

UNIVERSITAT ESPANYOLA 
I CATALANA



Polítics mexicans es formen en gestió pública a la URV
Perfeccionar coneixements i habilitats de polítics i gestors 
públics per aconseguir l’excel·lència en l’Administració i gestió 
dels recursos. Aquest va ser l’objectiu de la formació que 
parlamentaris, regidors municipals i gestors públics mexicans 
van rebre a l’agost en un curs organitzat pel Centre d’Estudis 
de Conflictes Socials (CECOS) de la URV, en col·laboració 
amb la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City. Durant 
les sessions es van analitzar aspectes de disseny polític 
al màxim nivell i les habilitats necessàries per gestionar 
les complicades responsabilitats d’un alt càrrec, com la 
negociació o la comunicació. El curs va tenir una orientació 
pràctica per transferir coneixements i habilitats a l’activitat 
quotidiana dels responsables polítics, com ara la formació 

en mitjans de comunicació i la reflexió sobre el futur de les 
ciutats intel·ligents.
Segons Héctor Mendizábal, diputat que va participar en el 
programa de formació, la URV està molt ben posicionada a 
internacionalment i té un quadre de professors amb àmplia 
experiència investigadora i docent i una gran capacitat per 
transferir a la societat els resultats dels seus treballs. El 
curs el va dirigir el professor Mario Arias, del Departament 
de Gestió d’Empreses, i entre els docents hi havia Santiago 
Castellà, director de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean 
City, i el professor del Departament d’Estudis de Comunicació 
Antoni Pérez-Portabella, expert en la millora d’habilitats per 
a la comunicació política.
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Formació dual per a les enginyeries
L'ETSEQ coordina un projecte internacional finançat per la Unió Europea a través del programa 
Erasmus+ en què participen països d’Europa i Àsia

“Cap a l’excel·lència en els plans 
d’estudis de formació dual de les 
enginyeries” (TEEDE) és el nom 
d’un projecte que es va posar en 
marxa a finals de 2016 coordinat per 
l’investigador Laureano Jiménez, del 
Departament d’Enginyeria Química. 
Aquesta proposta té per objectiu 
impulsar l’educació dual, en què part de 
la formació es realitza a la Universitat 
Rovira i Virgili i part es du a terme 
directament a l’empresa. Els països 
que formen part de la iniciativa són 
Finlàndia, Alemanya, Itàlia, Rússia, 
la Xina, Cambodja i l’Índia —a través 
d’universitats i instituts tecnològics— 
i Brussel·les, on es troba la seu de 
l’Associació Europea per a la Garantia de 
Qualitat en l’Educació Superior (EAQA).
El projecte busca fomentar l’educació 
dual als països associats per promoure 
la modernització i la internacionalització i focalitzar-ho 
específicament en els plans d’estudis d’enginyeries, basant-
se en la convergència amb les polítiques educatives de la UE. 
Els socis del consorci del projecte tenen un fort enfocament 
cap a la tecnologia i l’enginyeria, i actuaran com a centres 
regionals per implementar estratègies nacionals per a la 
formació dual. La necessitat de formar professionals en 
àmbits altament tecnològics es deu als canvis constants 
de les tecnologies, fet que provoca que s’escurci el període 
de desenvolupament de les aplicacions davant les creixents 
necessitats tecnològiques de la societat. Una de les respostes 
a aquesta demanda són els programes d’estudis flexibles 
a les demandes de les empreses que tenen una forta base 
innovadora.

En una primera fase de la proposta es van detectar els 
perfils d’interès en els quals es pot  rebre el suport de les 
empreses i seguidament es desenvoluparan, modernitzaran i 
implementaran plans d’estudis (en graus i màsters) basant-
se en els principis de l’educació dual, és a dir, la combinació 
d’educació formal a la universitat i l’educació al lloc de treball.
En aquesta formació els estudiants són treballadors de 
l’empresa i tenen un contracte laboral i un salari. Els avantatges 
són que la formació s’adapta i s’aplica a les necessitats reals, 
i es fomenta l’ocupabilitat i la retenció de talent. Per dur-ho a 
terme, tant les empreses com l’Administració han d’adaptar-
se a uns protocols més àgils i flexibles.
El projecte està finançat amb prop d’un milió d’euros, finalitza 
el 2019 i la URV el coordina.

EL PROJECTE VOL PROMOURE LA MODERNITZACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ A LES ENGINYERIES

 //  Internacionalització
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Ajuts per a la mobilitat
El programa Erasmus+ a la Universitat disposa d’un finançament inicial de gairebé 963.000 € en el curs 2017-18

El Servei Espanyol per a la Interna-
cionalització de l’Educació (SEPIE) ha 
concedit un ajut de gairebé 963.000 
euros que s’ha de destinar a projectes 
de mobilitat Erasmus+ d’educació 
superior. Aquesta aportació permetrà 
finançar els dos projectes sol·licitats 
pel Centre Internacional destinats 
a promoure activitats de mobilitat 
internacional d’estudiants i personal.
La major part d’aquest finançament 
(programa KA103) va destinat al projecte 
de mobilitat d’alumnes (SMS) que es 
desplacen a un altre país europeu per 
realitzar estudis, tot i que augmenta de 
manera progressiva el finançament per 
fer pràctiques a empreses (SMT), i es 
mantenen les mobilitats de personal 
per formació i docència (STT i STA). 
D’entrada, es finançaran 345 peticions 
de mobilitat per estudis, 100 sol·licituds 
per pràctiques, 6  per formació i 15 
estades per docència.
Els estudiants reben ajudes d’entre 
200 i 300 euros al mes, segons el país 
de destinació. Els qui facin pràctiques 
reben uns 100 euros al mes addicionals. 
A més, enguany s’ha incrementat el 
complement per a estudiants amb 
rendes més baixes, que s’aplicarà 
tant a mobilitat per estudis com a 
mobilitat per pràctiques, i és un import 

addicional de 175 euros al mes. Segons 
l’adjudicació del SEPIE, es poden pagar 
un màxim de set mesos per estudis i un 
màxim de tres mesos per pràctiques. 
En aquest últim cas, s’assegura poder 
finançar totes les places atorgades, fet 
que millora les condicions inicialment 
previstes.

Mobilitat amb altres països
A més de la mobilitat dins d’Europa, 
també s’han adjudicat fons per al 
projecte de mobilitat amb altres països 
del món, amb el programa anomenat 
Erasmus+ Internacional (KA107). Els 
països amb els quals la URV té convenis 
per al curs 2017-18 són: Austràlia, Japó 
i Vietnam, adjudicats en un projecte 
anterior, i Egipte, el Marroc i Sud-àfrica, 
recentment adjudicats.
Les mobilitats d’aquest programa 
compten amb un finançament que 
inclou un ajut per a l’estada segons 
el país i un ajut al viatge segons la 
distància de desplaçament, i és 
superior a altres programes que fins 
ara permetien fer mobilitat en aquestes 
destinacions.
Totes les universitats sòcies són 
capdavanteres al seu país i han 
estat escollides atenent un criteri de 
col·laboració prèvia amb la URV.

 //  Internacionalització

El Consell Interuniversitari de Catalunya 
i la Delegació del Govern davant la UE 
han impulsat el projecte Ambaixador/a 
UNICAT, amb l’objectiu de crear una 
xarxa d’ambaixadors en diverses uni-
versitats catalanes per reforçar la figura 
de l’ambaixador/a EU Careers.
A la Universitat Rovira i Virgili es va 
seleccionar l’estudiant Alexandra 
Cherta, de 4t curs del grau d’Adminis-
tració i Direcció d’Empreses per ser 
l’ambaixadora UNICAT de referència 
durant el curs 2017-18. Nascuda a 
Tarragona, té 21 anys i ha fet un 
Erasmus durant cinc mesos a Bratislava 
(Eslovàquia). “Vaig acceptar aquesta 
responsabilitat sobretot perquè com a 
estudiant he anat perduda molts cops, 
o m’adonava tard de les convocatòries 
o no me n’adonava. Vaig veure que hi 
havia un problema de comunicació, 
la majoria de nosaltres no estem al 
cas de totes aquestes propostes… 
El meu objectiu és que tots els 
estudiants puguem beneficiar-nos 
de les pràctiques i les oportunitats 
professionals que la UE ens ofereix”, 
diu Alexandra Cherta.

L’estudiant Alexandra 
Cherta, designada 

ambaixadora
UNICAT a la URV
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El perfil dels estudiants de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat 
Rovira i Virgili matriculats als tres 
programes de màster, el màster en 
Direcció d’Empreses, el màster en 
Emprenedoria i Innovació i el màster 
en Mercats Internacionals, té un 
fort component internacional. Dels 

48 estudiants, el 37,5% procedeix 
d’Amèrica, el 14,6% d’Àsia, el 8,3% 
de la Unió Europea i el 2,1% d’Àfrica, 
que sumen un total del 62,5%. La 
resta d’estudiants, el 37,5%, provenen 
d’universitats de l’Estat i catalanes.
La procedència dels estudiants de 
màster d’aquest curs demostra que 

els programes oferts tenen capacitat 
d’atracció, i està en línia amb un 
dels objectius plantejats, afavorir la 
internacionalització de la Facultat 
d’Economia i Empresa.

Els estudiants dels màsters d’Economia a la URV tenen un perfil internacional

ESTUDIANTS ASSISTENTS A LA FIRA, A L'ESTAND DE LA URV

Mobilitat del personal docent 
amb Col·legi de Jalisco

La URV ha signat un acord especí-
fic de col·laboració amb el Col·legi 
de Jalisco (ELCOLJAL, Mèxic), que 
preveu la mobilitat d’investigadors 
i la realització d’activitats acadèmi-
ques conjuntes durant dos anys. El 
Col·legi és una prestigiosa institució 
de recerca i postgrau situada a 
Zapopan (estat de Jalisco). La primera 
activitat acadèmica d’intercanvi es va 
fer a l’octubre al campus Catalunya, 
amb el seminari organitzat pel grup 
Ideologies i Societat en la Catalunya 
Contemporània (ISOCAC) Exilis 
Catalans Contemporanis, en què van 
participar investigadors mexicans i van 
mantenir trobades amb estudiants de 
postgrau. En contrapartida, es preveu 
el desplaçament al Col legi de Jalisco 
durant el 2018 de Montserrat Duch, 
investigadora principal de l’ISOCAC 
(Departament d’Història i Història de 
l’Art), i la professora Montserrat Palau 
(Departament de Filologia Catalana), 
per participar en tallers de recerca per 
a acadèmics i estudiants de doctorat en 
matèria de ciències socials i humanes, 
a més d’altres conferències i activitats.

Una delegació de la Universitat formada 
pel vicedegà de la Facultat de Química, 
Joan J. Carvajal, i una representant de 
l’Oficina d’Atenció al Màster (OAM), 
Titón Sancho, van viatjar a finals 
d’octubre a Abu Dhabi per assistir a 
la fira NAJAH i donar a conèixer l’oferta 
acadèmica de grau general de la URV 

i, específicament, el grau de Química 
en llengua anglesa. Amb la posada 
en marxa d’aquest ensenyament, el 
centre ha identificat els Emirats Àrabs 
Units com un dels països possibles 
destinataris d’aquest programa, que 
s’ha ofert per primer cop aquest curs 
2017-18.

Es dona a conèixer l’oferta de grau als Emirats Àrabs Units

Conveni amb la Universitat 
Guilin de Turisme

La Universitat Guilin de Turisme 
va subscriure un conveni amb la 
URV per treballar conjuntament en 
l’intercanvi d’estudiants, personal 
docent i investigador, administratiu 
i de suport tècnic; col·laborar en 
programes d’àmbit científic o tècnic 
d’interès per a ambdues parts, i establir 
fórmules d’ajuts al personal de les dues 
institucions a través de la concessió 
de beques d’estudi i de recerca. El 
conveni té una vigència de quatre anys, 
prorrogable pel mateix període.

Els estudiants del programa de docto-
rat en Nanosistemes, Bioenginyeria i 
Energia de la URV podran obtenir, a 
més, la titulació de doctors en Física 
per la Universitat Nacional del Litoral 
(UNL) de l’Argentina. Així es va pactar 
en un conveni de col·laboració que es 
va signar a l’estiu passat. Aquest acord 
ofereix als doctorands de totes dues 
institucions la possibilitat d’accedir 
a la doble titulació mitjançant una 
supervisió en cotutela. Així, cada 
universitat participarà en les activitats 
formatives dels estudiants de doctorat 
de l’altra i compartiran dades de 

recerca relacionades amb les tesis 
doctorals. El conveni també especifica 
que els doctorands que vulguin aspirar 
a obtenir la doble titulació hauran de fer 
estades de recerca a l’altra universitat. 
La Universitat Rovira i Virgili i la UNL 
també col·laboraran en la publicació 
i difusió conjunta dels resultats de la 
recerca que tinguin relació amb les 
tesis doctorals, i els doctorands tindran 
dret a aparèixer com a coautors en tots 
els treballs, articles o comunicacions 
en què s’exposin els treballs de recerca 
en què hagin participat de forma 
rellevant.

Col·laboració amb la Universitat Nacional del Litoral en els estudis 
de doctorat



 La delegació del Tarragonès d’Òmnium Cultural va lliurar 
el premi El Balcó com a tarragoní de l’any 2017 a Joan Martí i 
Castell, catedràtic emèrit de Filologia Catalana i primer rector 
de la Universitat Rovira i Virgili, per la defensa i promoció 
de la cultura i la llengua catalanes. Se li va reconèixer la 
tasca feta per a l’arrelament de la Universitat a la ciutat de 
Tarragona i la recent incorporació a la Reial Acadèmia de les 
Bones Lletres de Barcelona, a l’escó que ocupava l’escriptor 
Josep Pin i Soler.

 Una recerca sobre els bacteris del 
gènere Arcobacter, feta per Alba 
Pérez, investigadora de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) i de l’Institut 
d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili 
(IISPV), va resultar premiada en el marc 
del 19è taller sobre Campylobacter, 
Helicobacter i organismes relacionats, 
que es va fer al setembre a Nantes 
(França).

   //  Reconeixements

 Ahlam Oulad Ali, estudiant de 
Bioquímica i Biologia Molecular de la 
Facultat de Química, va ser premiada 
entre els cinc primers guanyadors 
de la final internacional de les 
Competicions de Debat per a Joves 
Europeus, en la cerimònia de lliurament 
de premis que va tenir lloc a l’octubre 
a Berlín. Va ser l’única guanyadora 
de tot l’Estat espanyol i amb només 
18 anys va destacar en la final per la 
gran capacitat d’argumentació en un 
debat sobre el futur de la indústria en 
l’era digital. 
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 El professor Antoni Carreras va rebre la Distinció Jaume 
Vicens Vives 2017 pel seu projecte “Metodologia docent per 
estimular l’interès per una matèria amb la complicitat de 
la societat”. El guardó el va recollir durant la inauguració 
oficial del curs acadèmic 2017-18 del sistema universitari 
català, que va tenir lloc el 8 de setembre a Barcelona. Antoni 
Carreras, de l’àrea de Dret Constitucional del Departament 
de Dret Públic, va ser mereixedor d’aquest premi a la qualitat 
docent universitària en la modalitat individual.

 El graduat en Enologia Pablo Andrés 
Hernández va guanyar el Premi Jaume 
Ciurana d’Enologia, que patrocina 
anualment la consultora vitivinícola 
Rius&Rius. Hernández, que va arribar 
de Mèxic a Tarragona l’any 2012 per 
cursar el grau d’Enologia, va rebre 
aquest guardó pel seu curriculum 
vitae i el projecte professional que va 
presentar. 

 L’equip d’estudiants de l’ETSEQ de 
la Universitat Rovira i Virgili liderat 
per Albert Val i compost per Xavier 
Casadesús, Neus Cortiella, Lucas 
Cubillos, Gerard Gutiérrez, Melissa 
Penya i Clara Weber, va guanyar la 
cinquena edició del Premi Messer pel 
disseny d’una planta d’àcid fòrmic, 
un projecte que integrava totes les 
matèries impartides durant el segon 
curs del grau d’Enginyeria Química i 
van defensar davant un jurat compost 
per representants de l’empresa Messer 
i la URV.

 Un equip d’estudiants de primer 
i quart curs del grau d’Enginyeria 
Química es va classificar en tercera 
posició en una de les dues parts d’un 
concurs mundial de disseny de vehicles 
propulsats per reaccions químiques 
que organitza l’Institut Americà 
d’Enginyers (AIChE) i que va tenir lloc 
a Barcelona coincidint amb el Congrés 
Mundial d’Enginyeria Química. L’equip 
l’integraven Marina Armengol, Nazar 
Romaniv,  Raquel Munuera, Beatriz 
López, Oumayma Chaatouf, Clara 
Aliana i David Miró.

 38 estudiants de grau i 46 de màster 
van ser premiats per haver estat els 
millors dels seus estudis, finalitzats el 
curs passat. El reconeixement es va fer 
en un acte celebrat el juny al Vendrell 
en presència de professors, famílies i 
amics dels 38 estudiants de primer i 
segon cicle i grau i els 46 estudiants 
de màster universitari que recollien 
aquest premi.



 Nerea Becerra, investigadora de la 
Unitat de Nutrició Humana de la URV, 
va guanyar el Premi Jove Investigador 
que s’atorga en el marc del Simposi 
Internacional de Diabetis, que es va 
fer al juny a Dinamarca. El premi es 
va atorgar a una presentació oral 
d’aquesta doctoranda, que mostrava 
els principals resultats d’una publicació 
recent sobre els efectes beneficiosos 
del consum de llegums en la prevenció 
de la diabetis, que s’emmarca en 
l’estudi Predimed.

 La Universitat Rovira i Virgili va 
retre un homenatge acadèmic al 
catedràtic de Geografia Humana de 
la URV Santiago Roquer. Organitzat 
pel Departament de Geografia, aquest 
acte reconeixia la trajectòria humana 
i professional arran la seva jubilació. 
Com a cloenda de la Geojornada 
que se li va dedicar, el professor va 
pronunciar la conferència “40 anys 
residint i observant Tarragona. Canvis 
i permanències de la seva geografia 
urbana”. 
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 El professor associat del campus 
Terres de l’Ebre de la URV Carles M. 
Castellà va guanyar el XVII Premi Ciutat 
de Tortosa, pel seu treball Cultura 
popular, folklore i etnologia del Baix 
Ebre. Recull de mots, dites, creences, 
supersticions i etnotextos. El premi 
està organitzat per la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Tortosa i 
el guardó, a  més del reconeixement 
públic, consisteix en la publicació del 
treball a través d’Onada Edicions en 
el termini d’un any.

 Sergi Rocamora, enginyer químic per la URV, va ser el 
guanyador de la 39a edició del Premi Dow, que es va lliurar 
al juny a Tarragona, en el marc de l’acte de celebració dels 50 
anys de l’arribada d’aquesta companyia al territori. El premi 
va consistir en un lloc laboral a l’empresa, relacionat amb la 
seva formació, que exercirà com a enginyer de millores a la 
planta de polietilè de solució de Dow Chemical, a Tarragona. 
Els aspirants al premi havien de presentar un projecte en línia 
sobre com la indústria química pot ajudar la natura.

 El X Festival Internacional de Cinema 
en Català (FIC-CAT), que va tenir lloc 
al juny a Roda de Berà, va premiar el 
documental Baix a Mar (2016) com la 
millor producció de les comarques 
tarragonines. Maria Roig, directora, 
guionista i col·laboradora de la Unitat 
d’Investigació del Cinema de la 
Universitat Rovira i Virgili, va rebre el 
premi de mans de Joan Reig, membre 
del jurat i bateria d’Els Pets.

 Un total de 24 professors i 94 
professors associats van rebre el 
reconeixement de la Universitat en la 
Nit URV, un acte celebrat en el marc del 
25è aniversari de la institució, que es 
va fer al juny passat a l’Auditori Josep 
Carreras de Vila-seca. També es van 
atorgar distincions a 14 empreses que 
han col·laborat amb la URV. El propòsit 
de la Nit URV era reunir i distingir els 
altres protagonistes de la URV. 

 Diego Martínez va obtenir el 
reconeixement a la millor trajectòria 
del grau de Pilot d'Aviació Comercial 
i Operacions Aèries. El guardó el va 
rebre durant l'acte de graduació de la 
tretzena promoció del Centre d'Estudis 
Superiors de l'Aviació (CESDA), quarta 
en obtenció del títol del grau de Pilot 
d'Aviació Comercial, que va tenir lloc 
el juliol passat a l’Auditori Antoni Gaudí 
de firaReus, al Tecnoparc.

 Fernando Campa, professor de la Facultat d’Economia i 
Empresa (FEE), i Nicole Kalemba, becària predoctoral del 
Departament de Gestió d’Empreses, van rebre el premi del I 
Concurs Extraordinari de Casos Pràctics per a Docents, que 
atorga l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció amb 
la col·laboració de la UPF-BCN School of Management. El 
guardó es va concedir al treball “Anàlisi estratègica de Vueling 
Airlines: disseny del seu mapa estratègic i dels indicadors 
clau per a la presa de decisions”.
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La nova normativa de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Guia pràctica és el títol 
del manual que el professor Jordi 
Ginebra ha elaborat com a resultat 
de l’anàlisi de la nova normativa 
gramatical i ortogràfica de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) i ha editat 
Publicacions URV. L’obra, que té per 
objectiu proporcionar informació 
pràctica sobre la nova normativa 
lingüística en els registres formals 
del català, aplega tant els canvis que 
hi ha hagut com aquells punts que 
han generat debat però que no s’han 
modificat. La guia és la primera obra 
d’aquestes característiques que es 
publica després dels canvis en la 
normativa lingüística de l’IEC. El llibre 
s’ha editat en paper i en format digital, 
d’accés lliure, al web de Publicacions 
URV i es troba a la venda i en intercanvi 
al repositori UNE-REBIUN, el sistema 
d’intercanvi de llibres digitals impulsat 
per la Xarxa de Biblioteques de les 
Universitats Espanyoles (REBIUN) i 
la Unió d’Editorials de les Universitats 
Espanyoles (UNE).

P. Com sorgeix la necessitat de crear 
aquesta guia?
R. La nova gramàtica de l’IEC és 
molt extensa i molt densa, i està més 
aviat adreçada a experts. Els usuaris 
“normals” que hi volen consultar un 
dubte és difícil que trobin orientacions 
pràctiques i concretes que els ajudin.

P. En qui s’ha pensat a 
l’hora de fer-la? Què hi 
trobarà l’usuari?
R. S’ha pensat en gent 
que necessita escriure el 
català estàndard, i que no 
té temps o preparació per 
fer una anàlisi detallada de 
la gramàtica. Per això l’usuari 
hi trobarà instruccions clares, 
concretes i breus, il·lustrades 
amb exemples. D’una banda, 
s’hi recull tota la informació 
sobre construccions que fins 

ara estaven excloses de la normativa 
i que la nova gramàtica permet usar 
com a pròpies de l’estàndard. N’és 
un exemple la locució degut a. Ara ja 
és adequada. De l’altra, s’hi detallen 
els usos controvertits que alguns 
pensaven que serien admesos com 
a normatius, i que, en canvi, l’IEC 
continua considerant impropis de 
l’estàndard, com la concordança del 
verb haver-hi. Molta gent pensava que 
ara ja seria correcte escriure “Hi han 
exercicis per corregir”. La gramàtica, 
en canvi, ens diu que no.

P. L’aparició de les noves normes 
ortogràfiques de l’IEC va ser con-
trovertida, especialment en alguns 
aspectes com els accents diacrítics. 
A què creu que responen aquests 
canvis en la normativa?
R. En l’ortografia responen a la voluntat 
de fer una llengua més funcional. 
Això no s’aconsegueix sempre. Amb 
els diacrítics l’IEC ha fet una bona 
feina. En altres qüestions, com la 
del guionet amb els prefixos, no se 
n’ha acabat de sortir. Els canvis en la 
gramàtica responen a factors diversos: 
a la interpretació de l’evolució de la 
llengua, al progrés en el coneixement 
del sistema lingüístic i a la voluntat de 
conciliar posicions divergents sobre 
el model formal de llengua.

P. La llengua estàndard s’ha d’acabar 
adaptant a la manera de parlar de les 
persones, encara que sigui en termes 
que fins al moment s’han considerat 
incorrectes?
R. Aquest és un tema controvertit. Els 
lingüistes estan d’acord que és bo que 
la llengua normativa no s’aparti gaire de 
la llengua espontània de la gent, però la 
llengua espontània pot ser molt diversa. 
I un estàndard és sempre un model 
unificador, en part artificial i simplificat, 
i això ha de ser així perquè és el que 
es deriva de la seva funcionalitat. Això 
passa en qualsevol idioma que tingui 
varietat estàndard.

P. Això ha de ser en tots els casos?
R. Quan és general a tot el domini 
lingüístic i és genuí, és lògic que 
acabi formant part de l’estàndard. 
Quan hi ha molta distància entre les 
varietats territorials, és lògic que hi 
hagi selecció i que certs trets d’un lloc 
quedin fora de l’estàndard. En català hi 
ha un problema addicional, que és la 
interferència provocada per pressió del 
sistema castellà: hi ha castellanismes 
ordinaris que és molt difícil que siguin 
mai admesos per la normativa.

“És bo que la llengua normativa 
no s'aparti gaire de la de la gent”
Jordi Ginebra, professor del Departament de Filologia Catalana
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Recerca en Humanitats 2017
Diversos autors. A cura de Maria Bargalló
Encetem, amb aquest Recerca en Humanitats 2017, una sèrie de volums que recolliran, any rere any, els 
treballs presentats a les Jornades del Doctorand que convoquem cada curs, dins del marc del Programa de 
doctorat d’estudis humanístics de la Universitat Rovira i Virgili. En aquesta ocasió us oferim tretze articles que 
són fruit, precisament, de la II Jornada del Doctorand que es va organitzar al curs 2015-16. Aquesta publicació 
ens permet apropar-nos a les diverses tesis que es duen a terme en aquest període dins del Programa, 
relacionades amb la història, la història de l’art o l’adquisició i l’ensenyament de les llengües. Són, en definitiva, 
una mostra de com n’és de viva i fonamental la investigació en aquests àmbits a la nostra universitat.

L'Ebre, un riu literari
Diversos autors. Selecció de textos i estudi introductori de J. S. Cid Català
L’antologia que hem elaborat és conscientment parcial, limitada. No hi són tots els autors que s’hi podrien 
incorporar, ni els textos antologats pretenen ser els més representatius dels autors tractats; la nostra mirada 
literària s’ha encarat cap al riu. Els criteris de selecció que ens han guiat en la tria han estat, en primer 
terme, de caire temàtic. Hem intentat que els escrits presentessin un calidoscopi de sensibilitats i centres 
d’interès. Hem intentat, també, poder marcar un cert itinerari per l’Ebre català, des de l’embassament de 
Riba-roja fins al Delta. Ens hem limitat als escriptors del segle xx i hem combinat autors del cànon ebrenc 
o referents de la literatura catalana com Josep Pla o Joan Perucho amb altres autors que ens ha interessat 
d’incorporar per la perspectiva que ens ofereixen, geogràfica, temàtica o de gènere.

Església i franquisme
Diversos autors. A cura d'Àngel Belzunegui Eraso, Josep Sánchez Cervelló i Alberto Reig Tapia
Aquest llibre vol aportar coneixement i fer llum sobre els fets transcorreguts durant la Guerra Civil i després 
dels anys de dictadura pel que fa al paper que va tenir l'Església en aquesta època històrica. Els lectors veuran 
de seguida com les relacions entre religió i Estat van passar per diferents vicissituds i etapes, i clarament 
hauríem de parlar del paper que van tenir les Esglésies (en plural) o, si es prefereix, dels papers (en plural) 
que va jugar l'Església. En els llargs quaranta anys de la dictadura, l'Església va passar per transformacions 
importants, al compàs de les que s’experimentaven en el teixit social. Els lectors les trobaran en aquestes 
pàgines i comprovaran, un cop més, que la història no s'escriu de forma lineal.

Educación, comunicación y salud. Perspectivas desde las ciencias humanas y sociales
Diversos autors. A cura de Josep M. Comelles i Enrique Perdiguero-Gil
El propòsit d'aquest llibre és aportar elements a la reflexió sobre comunicació, educació i salut des de les 
ciències humanes i socials. Aquesta reflexió és vital, ara més que mai, tenint en compte l'enorme expansió 
de mitjans de comunicació com la televisió o els basats en les tecnologies 2.0, que permeten que l'accés 
als coneixements sobre salut sigui ubic. L'origen d'aquest llibre és la trobada que va tenir lloc al setembre 
de 2015 a l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre «Educació, promoció de la salut i comunicació. 
Perspectives des de la història i les ciències socials ». Els diferents capítols provenen de la tasca de recerca 
de diverses disciplines: antropologia social, ciències de la comunicació, història de l'educació i història de 
la medicina, la qual cosa permet tenir una visió àmplia i variada dels factors complexos que intervenen en 
els processos d'educació i comunicació sobre salut.

La cooperació al desenvolupament. Reptes de futur
Diversos autors
La cooperació internacional del segle xxi és diversa i sofisticada, com posen de manifest els diferents 
actors que hi intervenen i el creixent nombre d'instruments d'actuació que s’utilitzen en les iniciatives de 
cooperació. Aquesta circumstància planteja també diversos reptes, tant per comprendre adequadament 
aquesta complexitat com per actuar-hi eficaçment amb mecanismes i accions concretes. Els articles que 
aquí es presenten constitueixen una excel·lent contribució en aquest sentit.
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Vine en transport públic

Aquest curs va començar amb la incorporació de noves línies 
de bus que comuniquen Cambrils, d’una banda, i Vila-seca, 
de l’altra, amb Reus, oferint connexions ràpides dels dos 
municipis amb el campus Bellissens. La línia Vila-seca-Reus 
uneix també el campus universitari vila-secà amb el reusenc, 
i es facilita així la mobilitat dels estudiants entre els centres 
universitaris. 
Els nous serveis de bus entre Cambrils i Reus i entre Vila-seca 
i Reus compten amb 9 expedicions d’anada i tornada, en el 
cas de Cambrils, i 12 d’anada i tornada en el de Vila-seca. El 
trajecte està habilitat de dilluns a divendres feiners i s’efectua 
parada al campus Bellissens i a l’estació d’autobusos de Reus. 
En el cas del servei Cambrils–Reus, recollint la petició de 
l’Ajuntament de Cambrils, les noves expedicions faran parada 
a l’estació de busos del municipi i a Vilafortuny per cobrir 
també les necessitats d’aquest nucli. En concret, el global 
del corredor compta amb 32 expedicions d’anada i tornada, 
de les quals 9 accedeixen a Reus per Bellissens, una bona 

alternativa per als nombrosos estudiants de la URV. Així 
mateix, es garanteix la cobertura en les principals franges 
horàries del matí, de manera que els usuaris de l’Hospital 
Sant Joan de Reus disposen d’una bona opció en els seus 
desplaçaments.
Pel que fa al servei Vila-seca–Reus, amb les noves expedicions 
s’atén una doble demanda de mobilitat, tant per accedir als 
centres universitaris de Reus com als de Vila-seca. expedicions 
Així, doncs, ara la comunicació entre els dos municipis disposa 
en total de 18 anades i 19 tornades per atendre la mobilitat, 
tenint en compte que ambdós municipis també estan connectats 
de forma directa per serveis ferroviaris.
Aquests nous trajectes s’afegeixen als que ja existeixen durant 
l’horari lectiu, que connecten els campus universitaris amb 
Reus, Tarragona i Salou.
Aquests nous serveis, gestionats per l’empresa Plana, suposen 
una despesa anual de prop de 210.000 euros, que finança el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i 
formen part del sistema tarifari integrat de l’ATM del Camp 
de Tarragona.  

Descomptes a la comunitat universitària
Des de l’any 2016, els membres de la comunitat universitària 
gaudeixen d’un descompte del 10% als títols de transport 
integrats T-Mes, T-50/30 i T-10/30 d’una, dues i tres zones. 
És fruit de l’acord entre l’Autoritat Territorial de Mobilitat 
(ATM) i la Universitat, per potenciar l’ús del transport públic 
entre la comunitat universitària. Per accedir al descompte, 
els usuaris han d’adreçar-se al Centre d’Atenció al Client de 
l’ATM, ubicat a l’estació d’autobusos de Tarragona, i acreditar 
que són membres del col·lectiu de la URV presentant el 
carnet universitari.

Dues línies d’autobús connecten Cambrils i Vila-seca amb el campus Bellissens. Amb aquest nou trajecte, 
s’amplien les possibilitats d’arribar a la Universitat en transport públic

Un euro per anar a Tortosa
Continua vigent la campanya de la Universitat que permet 
arribar a Tortosa des de Móra d’Ebre, Gandesa o Amposta 
per només un euro.

   //  Viu la URV

ACTUALMENT EXISTEIXEN TRES LÍNIES DE BUS UNIVERSITARI (U1, U2 I 
U3) QUE CONNECTEN ELS DIFERENTS CAMPUS I FUNCIONEN COINCIDINT 
AMB L’HORARI LECTIU

el bus urv
connecta els  campus

SALOU

Campus VILA-SECA

Reus

Campus Bellissens

CAMPUS
Sescelades

CAMPUS
Catalunya
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Prop de 500 persones participen en la 4a Cursa Solidària URV a Tarragona

Un total de 470 persones, quasi 200 més que en edició passada, 
van participar el 12 de novembre en la quarta edició de la 
Cursa Solidària, que cada any organitzen Esports URV i el 
Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, 
amb la gestió tècnica de Running Solutions, per donar suport 
econòmic a una activitat social. Enguany els beneficis es 
destinaran al Club Associació Vaixell, que treballa amb la 

diversitat funcional. L’entitat ofereix des 
del 1974 un esplai adreçat a nens, joves i 
adults amb discapacitat psíquica. A la cursa 
van participar membres de la comunitat 
universitària i la ciutadania en general, 
entre els quals el grup Xq no Àlex? i es 
podia participar corrent o caminant. Com 
a corredor individual masculí va guanyar 
José Manuel Vieito (15’54”), seguit de Jorge 
de Andrés (PDI de la URV) i Ian Wax. La 
corredora guanyadora individual femenina va 
ser Sheila Sánchez (22’26”), seguida de Mar 
Tarrats i Alícia Domingo (PAS de la URV).

En la modalitat de corredors per parelles, van guanyar la 
masculina formada per Marcos Segura i Òscar Martínez 
(16’40”) i la femenina formada per Isis Montagut i Natàlia Ruiz 
(30’03”). La parella mixta guanyadora (21’06”) la van formar 
Natàlia Hernández i Antonio Molina. Com a entitat o empresa 
que més inscrits va aportar a la cursa va guanyar Repsol, i 
Núria Budesca i Lucía García van recollir el trofeu.

Nou rescatadors i vuit gossos de l’or-
ganització de Creixell K9 van passar deu 
dies a Mèxic amb el suport de la URV 
Solidària. Els integrants de l’expedició 
van fer tasques de detecció de persones 
que van quedar atrapades com a 
conseqüència del terratrèmol que va 
produir-se el passat 19 de setembre al 
centre del país. El sisme de 7,1 graus 
a l’escala Richter, ja ha provocat més 

de 300 víctimes mortals. L’expedició 
del K9 a Mèxic estava integrada per 
quatre persones i cinc gossos que van 
viatjar des de Xile, i cinc persones i tres 
gossos que van volar des de Madrid. Les 
darreres tasques de rescat de l’ONG 
K9 amb el finançament del Centre de 
Cooperació al Desenvolupament URV 
Solidària van ser a l’Equador l’any 2016 
i al Nepal l’any 2015.

L’ONG K9 va donar suport en les tasques de rescat del terratrèmol de Mèxic

La comunitat universitària, amb els refugiats a Grècia

Amb el programa Col·labora en un Projecte de Cooperació 
Internacional, del Centre de Cooperació al Desenvolupament 
URV Solidària, membres de la comunitat universitària es 
van presentar per col·laborar en projectes d’ONGD de la 
demarcació. Enguany es van desplaçar 23 membres de la 
comunitat universitària, entre estudiants i professors, gràcies 
a la Plataforma de la URV d’Ajut als Refugiats, de la mà de 
l’ONGD Voluntaris pels Refugiats i, en el terreny, amb Praxis 
i The Radcliffe Fundation. Van ser a Tessalònica, (Grècia), al 
camp de refugiats d’Elpida, on a van dur a terme dos projectes 
que es desenvolupen en paral·lel.

El Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, 
a través de la convocatòria per a projectes de cooperació al 
desenvolupament, de caràcter intern, adreçada als universitaris 
de la URV, va subvencionar un total de sis projectes de diferents 
disciplines, amb els quals es van desplaçar més d’una vintena 
de membres de la URV a Egipte, Marroc, Uganda, Moçambic 
i Perú i també a Grècia. Els projectes es van desenvolupar 

a l’estiu passat i alguns tenen continuïtat durant tot el curs. 
Aquesta última convocatòria, resolta al juny, és la segona 
de les dues que es fan cada curs per projectes propis de la 
Universitat. Es tracta de potenciar i donar suport, des del Centre 
de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, a totes les 
iniciatives, projectes i accions de cooperació universitària al 
desenvolupament que sorgeixen dels membres de la comunitat.

La URV coopera en projectes de desenvolupament a Àfrica i Amèrica



L’equip Proyecto Lenteja guanya el concurs de mòbils autopropulsats
 “Eficiència energètica”, era el títol i també l’objectiu dels 
estudiants del primer curs d’Enginyeria Mecànica que han 
participat al XIV Concurs de Mòbils Autopropulsats, que 
es va fer al juny al campus Sescelades. Els concursants 
tenien un repte: any 2079. El combustible i l’energia estan 
essent uns dels principals problemes pels enginyers. Els 
recursos s’esgoten i cal ser eficients. Per superar-lo, han 

hagut d’aplicar els coneixements adquirits a l’assignatura 
Projecte Integrador i col·laborar entre ells per fer el disseny, 
el càlcul i la construcció d’un vehicle que recorri 10 metres 
amb la mínima energia possible per al seu desplaçament. 
L’equip guanyador d’aquest repte ha estat Proyecto Lenteja, 
que va dissenyar un prototip capaç de recórrer la distància 
marcada amb només 1,5 Joules.
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Fotografies a la xarxa

La Universitat i la Unitat de Comunicació de la Ciència han 
organitzat respectivament en els darrers mesos dos concursos 
de fotografia digital a les xarxes: un d’ells per mostrar la 
realitat de la vida quotidiana dels campus URV i l’altra sobre 
fotografia científica. 
La imatge mereixedora del premi del I Concurs de Fotografia 
a les Xarxes Socials #somURV retrata l’estudiant de la URV 
Àngel Batlle, campió del món de bicitrial, durant la seva 
actuació en l’activitat “Descobreix el campus Sescelades” 
que es va fer l’abril passat amb motiu de la celebració dels 
25 anys de la Universitat.
La fotografia, realitzada pel professor de la URV Ildefonso 
Cuesta, dóna visibilitat a una de les activitats que s’han fet a 
la Universitat i als seus protagonistes, alhora que mostra la 
participació de la comunitat universitària en la vida quotidiana 
dels campus.
De la seva banda, el III Concurs de Fotografia Científica a les 
Xarxes Socials, que pretenia mostrar la recerca i les activitats 
de divulgació científica de la Universitat Rovira i Virgili, va tenir 
dos guanyadors. Els participants havien de publicar a Twitter 
o Instagram imatges, amb l’etiqueta #FotoRecercaURV2017, 

que fessin referència a qualsevol disciplina científica i tècnica, 
tant relacionada amb les activitats d’investigació i innovació 
com amb la divulgació científica i les aplicacions tecnològiques.
La imatge realitzada pel doctorand Francisco Algaba va ser 
mereixedora del premi de la modalitat micro, de fotografies 
d’objectes que tenen una dimensió real menor o igual a un 
mil·límetre o quan la imatge hagi estat obtinguda mitjançant 
un instrument de micrografia (òptica o electrònica) o tècniques 
de difracció. Mostra mostra pre-adipòcits de ratolí en expansió 
sota el microscopi, el que l’autor va comparar irònicament –en 
el missatge de les xarxes- per la similitud de la forma amb 
els shuriken, una arma tradicional del Japó.
L’altre guanyador del concurs va ser Joel Sánchez, autor de 
la millor fotografia –segons el jurat- de la modalitat general, 
que fa referència a qualsevol fotografia relacionada amb la 
ciència i la tecnologia que es fa a la URV, o la seva divulgació, 
quan la dimensió real de l’objecte fotografiat sigui major a 1 
mm. La foto demostra com de lleuger és el grafè ensenyant 
com els estams d’una flor poden suportar aerogels formats 
de grafè. L’autor vaticina –en el missatge de les xarxes- que 
el grafè serà el material del futur.

Dos concursos de fotografia a les xarxes han mostrat la realitat de la vida quotidiana dels campus URV i la 
ciència que es fa a la Universitat

Genís Oña, guanyador del millor microrelat científic
El microrelat “Huellas de elefantes”, de l’estudiant del màster 
en Ciències del Sistema Nerviós Genís Oña, es va endur el 
primer premi del Concurs de Microrelats Científics organitzat 

per la Facultat de Química en col·laboració amb la Càtedra 
Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació i amb 
el suport la Unitat de Comunicació de la Ciència (ComCiència).

IMATGE GUANYADORA DEL I CONCURS DE
FOTOGRAFIA A LES XARXES SOCIALS
#SOMURV

IMATGE GUANYADORA DE LA MODALITAT 
MICRO DEL III CONCURS DE FOTOGRAFIA 
CIENTÍFICA A LES XARXES SOCIALS

IMATGE GUANYADORA DEL III CONCURS 
DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA A LES XARXES 
SOCIALS, MODALITAT GENERAL
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Con este nuevo número de la Revista de la URV prácticamente 
finaliza la celebración de los 25 años de la URV. Esta efeméride 
ha contado con numerosos actos de diferentes características 
—en muchos de los cuales habréis participado—, que han 
sido posibles gracias al patrocinio de muchas instituciones, 
empresas y entidades a las que quiero agradecer su apoyo.
Se eligió una celebración de carácter itinerante para poner de 
manifiesto la fuerte implantación territorial de la Universidad, 
que ha ayudado a construir nuestras ciudades universitarias, y 
también como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido 
durante estos 25 años. Por orden cronológico, empezamos la 
conmemoración con el acto de inicio del curso en Reus, al que 
siguieron el acto central de celebración, en Tarragona; la Nit 
URV, de reconocimiento a los profesionales y empresas que 
apoyan a la Universidad, en Vila-seca; el acto de entrega de los 
premios extraordinarios a estudiantes de grado y máster, en El 
Vendrell, y finalmente, como cierre, el acto de inauguración del 
curso actual, en Tortosa.
Ha sido la forma de celebrar estos primeros 25 años de una 
institución que ha puesto énfasis en la actividad investigadora 

como requisito imprescindible para conseguir una docencia de 
calidad y una eficaz transferencia del conocimiento generado 
a la sociedad, todo ello unido a un modelo de universidad 
descentralizada, pero con visión única, que hace fortalecer su 
actividad en todos los ámbitos de conocimiento.
Este papel se ha visto reforzado con el II Plan Estratégico de 
Investigación e Innovación, aprobado por el Claustro en junio 
pasado, con el que se pretende maximizar el impacto social 
de nuestra actividad, para seguir contribuyendo —como hemos 
hecho hasta ahora— al desarrollo económico, social y cultural 
de las comarcas tarraconenses. Ese papel, sin embargo, 
deberá asegurarse haciendo frente a los retos que tenemos 
como Universidad, entre ellos completar las infraestructuras 
todavía pendientes después de estos primeros 25 años, como 
la ampliación del Campus Catalunya para acoger los estudios 
de Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Psicología, que esperamos iniciar en breve.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector

URV: 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

EDITORIAL // PÁG. 3

ALBERT MERCADÉ, 
coordinador de El matí de Catalunya Ràdio.

¿Qué hizo que decidiera ser periodista, si su primera carrera 
fue una ingeniería?
Yo tenía vocación de periodista, pero a los dieciocho años el 
contexto socioeconómico empezaba a apuntar que el mundo 
del periodismo entraba en crisis y el entorno familiar me sugirió 
que hiciera una ingeniería. A medio camino, me di cuenta 
de que aquello no me llenaba. Acabé Telecomunicaciones 
y, tras cursar algunas asignaturas puente, acabé haciendo 
Periodismo. Llegué igualmente a la meta, pero dando más 
vueltas.
¿Cuál era el reto en su primera temporada como coordinador de 
El matí de Catalunya Ràdio?
Sobrevivir, porque me ponía en la sala de máquinas de un 
trasatlántico, de siete horas en directo cada día; y por el momento 
lo estamos consiguiendo. El reto era hacer un programa que 
combinara servicio público, entretenimiento e información, 
tres elementos imprescindibles en un programa de estas 
características en la radio pública. En cuanto a la calidad, estamos 
contentos y, si hablamos de cantidad, las audiencias cada vez son 
mayores.
Pertenece a la generación de periodistas nativos digitales. 
¿Cómo ha cambiado la manera de hacer periodismo y la manera 
de consumirlo?
Mi generación ha entrado en el mercado laboral en un momento 
de máxima crisis del sector del periodismo, de los medios, de 

conceptos, de legitimidad social... No hemos podido hacer mucho 
más que remar a contracorriente, pero también hemos tenido 
algunas ventajas: las redes ya estaban plenamente implementadas, 
los diarios digitales ya habían sacudido el mercado de la prensa en 
papel y no hemos tenido que pasar por todo este bache. Pero en un 
momento de tanta sobreinformación es más necesario que nunca 
sustentarse en los valores del rigor y la información contrastada, y 
no correr más de la cuenta. Nuestra tarea real no es ser el primero 
en hacer un tuit, sino asegurar que lo que estamos explicando está 
contrastado y huir del sensacionalismo. Tenemos que volver a los 
orígenes del periodismo porque, de otro modo, no ofreceremos 
mucho más que una persona con un móvil y Twitter.
Y la sociedad, ¿qué papel tiene? Porque también es una crisis 
de consumo...
Cuando las encuestas de opinión sitúan a los periodistas en el 
último rango de los trabajos mejor valorados, debes pararte a 
pensar qué estamos haciendo mal. Nos lo hemos empezado a 
replantear, y el sistema de medios se ha reequilibrado un poco: 
los digitales han encontrado su papel y los medios de periodismo 
más lento han sabido reinterpretar el sitio que les corresponde y 
ofrecer un contenido diferente para sobrevivir. Poco a poco vamos 
encontrando nuestro lugar y hay medios que triunfan, como la 
revista 5W. El público recibe bien el periodismo reposado. Este es 
el camino.
¿Qué competencias debe tener hoy un periodista que sale de la 
facultad?
Ante todo, es imprescindible no estarse quieto, porque difícilmente 
saldrás de la universidad y encontrarás el trabajo de tu vida. Debes 

“TENEMOS QUE VOLVER A LOS ORÍGENES DEL PERIODISMO”
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ser multidisciplinar, empezar a ser conocido porque haces las 
cosas bien y, a partir de ahí, esperar a que se te abran puertas 
y demostrar que sabes hacerlo. Uno de los aspectos que hay 
que analizar es si el mercado laboral tiene potencial suficiente 
para absorber las personas que se gradúan en Periodismo o 
Comunicación cada año. Estos alumnos se encuentran con la 
competencia añadida de quienes en los últimos años han perdido 
su trabajo debido a la crisis del sector, que tienen experiencia y un 
currículum potente.
¿Qué hace que el interés mediático por los castells sea cada vez 
mayor?
Que se han normalizado. Basta con mirar las cifras de personas 
que hacen castells, la cantidad de colles, el reparto territorial, la 
cantidad de gente que va a verlos... La anomalía era que esto no se 
explicara en directo por televisión.
En 2016 hizo la primera retransmisión del Concurso de Castells 
en inglés con un éxito inesperado. ¿Cómo lo vivió?
Era un reto explicar al exterior lo que ocurría aquí, ofrecer el 
contexto de una muestra de cultura popular con más de doscientos 
años de historia, que ha perdurado en el tiempo, a pesar de las 
sacudidas sociales y políticas, y que esta es la forma que tiene el 
siglo XXI. No es fácil que venga una televisión internacional con 
personas que no han visto nunca castells y que el relato que se 
construya se ajuste a la forma como el mundo casteller catalán 
lo ve. Creo que el producto que ofreció RedBull Televisión fue muy 
potente y adecuado, porque acertó en el despliegue de medios, 
pero cediéndonos la construcción del relato. El pequeño clip que 
RedBull Televisión publicó en Facebook ha superado los cien 
millones de visualizaciones, una cifra excepcional, porque el resto 
de los vídeos del mismo canal no alcanzan los diez millones. Se 
confirma que tenemos un tesoro y que lo tenemos que cuidar.
En su faceta como investigador, ¿qué ha encontrado en el 
análisis de la forma como los medios internacionales reflejan el 
proceso catalán?
Pues que el conflicto político en Cataluña, a partir del 1 de 
octubre, ha entrado de lleno en la esfera mediática —y política— 
internacional. De hecho, hasta ahora, eso de que el mundo nos 
miraba no era muy cierto. El mundo nos había mirado bastante poco 
y, cuando lo hacía, no era para reflejar con demasiada fiabilidad lo 
que pasaba. Al entrevistar a corresponsales extranjeros, había una 
constante que se repetía: el proceso estaba durando demasiado, y 
cada vez les costaba más vender piezas a los medios. Al final, hay 
una cosa clara: en el exterior, eres noticia cuando pasan cosas. 

Hasta la violencia policial del 1 de octubre, que abre un melón 
que aún debemos analizar, en el ámbito europeo se había jugado 
mucho al paralelismo con el caso escocés, que era útil para ayudar 
al lector a situar el conflicto. También es curioso que, cuando hay 
grandes eventos en los que la gente sale a la calle, la versión 
institucional pasa a un segundo plano, y la prensa extranjera lo 
vincula a vivencias personales, emocionales, al relato propio de 
los manifestantes. Claro, en esos momentos, la prensa era mucho 
más permeable al discurso que llegaba de Cataluña, porque lo 
hacía con la voz propia de los manifestantes.
Y en el análisis de la construcción del relato sobre el proceso 
aquí, ¿cuáles son las conclusiones?
Que los periodistas nos tenemos que poner las pilas, porque, si 
nuestra tarea es explicar qué está pasando de forma rigurosa, 
no lo estamos haciendo bien. Las líneas de relato de la prensa 
española y de la catalana de los últimos años no se cruzan en 
ningún momento. Entonces, acabas asumiendo que los medios 
de comunicación dejan de ser transmisores para ser emisores 
del discurso político, acabas asumiendo que se han convertido en 
actores.
¿De qué manera ha influido en su trayectoria profesional su 
paso por la URV?
Allí donde he invertido tiempo y esfuerzo he aprendido algo, y uno 
de esos espacios es la URV. De todo sacas cosas positivas: de mi 
paso por Periodismo en la URV, por el máster en la Universitat 
Pompeu Fabra, de mis etapas en TAC 12 o Tarragona Ràdio, 
escribiendo en La Vanguardia sobre castells... De otro modo, no 
estaría donde estoy. Pongo en valor todo lo que he hecho y todos 
los errores que he podido cometer, porque todo ayuda a andar el 
camino.

PERIODISTA PLURIDISCIPLINAR
La vocación ganó el pulso a la hora de orientarse 
profesionalmente y, a pesar de su juventud, no solo ha trabajado 
en diversos medios hasta llegar a la dirección de uno de los 
programas de radio más escuchado por las mañanas, sino 
que hace extensiva su pasión por el periodismo al ámbito de 
la investigación y la docencia en la Universitat Pompeu Fabra. 
Ingeniero telemático y periodista por la URV, Albert Mercadé 
hace un alegato de la producción y el consumo reposado de la 
actualidad. Casteller de la Jove de Tarragona, ha sido uno de 
los responsables de la primera retransmisión del fet casteller 
en inglés para el público internacional.

6 Viene de la página anterior
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La URV se encuentra en el grupo del 9% de universidades del 
mundo con producción e impacto científicos superiores

La producción y el impacto científicos de la URV ocupan un 
lugar privilegiado en el ámbito internacional. La Universidad 
se sitúa entre las 329 universidades del mundo (9% del total) 
que tienen una producción y un impacto científicos superiores, 
en comparación con otros grupos de universidades, según se 
ha evaluado en el período 2011-15 tomando como referencia 
la media anual. Un segundo grupo lo constituyen 262 

universidades (7% del total), que representan una producción 
científica inferior y un impacto científico superior; un tercer 
grupo, de 359 universidades (9% del total), tiene una producción 
científica superior y un impacto inferior, y, finalmente, el cuarto 
grupo, formado por 2.837 universidades (75%), tienen una 
producción y un impacto científicos inferiores.
Estos datos se desprenden del Informe de investigación 
e innovación 2016, presentado en el Consejo de Gobierno 
del 10 de julio, que recoge los resultados de la actividad de 
investigación e innovación de la URV, a través de la cual la 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA RECONOCIDA

INSTITUCIÓN // PÁG. 6



institución cumple con la segunda de las misiones que tiene 
encomendadas: la generación de conocimiento.
En 2016, la producción científica de la URV indexada en bases 
de datos internacionales (Web of Science y Scopus) fue de 1.261 
documentos (1.224 en 2015) y de 523 artículos y libros (según 
SINIA y GREC). En el período 2006-16, los Highly Cited Papers 
se han incrementado a 124, frente a los 106 de 2005-15. La 
Universidad ha sido visible científicamente en 2016, según los 
Essential Science Indicators, en química, ingeniería, medicina 
clínica, ciencias agrícolas, ciencias sociales, medio ambiente y 
ecología, geociencias y bioquímica y biotecnología.
Durante el año 2016 la URV también incrementó su participación 
en proyectos internacionales, sobre todo en los enmarcados en 

el programa Horizonte 2020. Además, aumentaron ligeramente 
los recursos propios destinados a programas y actuaciones de 
apoyo a la investigación.
Los fondos recaudados para la investigación el año pasado 
(fondos competitivos, fondos no competitivos y recursos propios 
de la URV) suman 28,4 M €. De este total, un 58% (16,4 M €) se 
destinaron a contratar más personal para hacer investigación. 
En total se dedican a la investigación 1.131 personas.
En el curso 2015-16 se defendieron 242 tesis, con un 30% de 
doctorandos internacionales, frente a las 191 del curso anterior. 
En el intervalo 2005-16, en la URV se han creado una veintena 
de empresas derivadas (spin-off) y tres empresas emergentes 
(start-up); en 2016 doce de ellas estaban en funcionamiento.
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Hace ya diez años que se inició el despliegue del campus extenso 
de la URV, que da respuesta a las necesidades del territorio

El campus extenso de la Universitat Rovira i Virgili ha cumplido 
diez años desde su creación. El proyecto, que nació para 
captar las necesidades de cada territorio y darles respuesta, 
se ha convertido en este tiempo en una red que ha acercado 
el conocimiento generado en la Universidad a las comarcas 
meridionales de Cataluña, por lo que ha contribuido al progreso 
del territorio. Salou, que fue el primer municipio en contar 
con una sede del campus extenso, acogió el 17 de octubre la 
inauguración del curso, en la que la mezzosoprano M. Carme 
Domingo y el pianista Josep Maria Gomis ofrecieron un recital 
lírico.
En los años 2007 y 2008 se crearon las “antenas del 
conocimiento” de Salou, Cambrils y Amposta, ahora llamadas 
“sedes” del campus extenso. Actualmente, la Universidad, a 
través del campus extenso, tiene presencia en trece municipios 
de la demarcación de Tarragona, que programan más de 200 
actividades cada año, con un impacto sobre 8.500 personas de 
media.
El campus extenso cuenta con la colaboración de los 
ayuntamientos, que ponen a su disposición los espacios 
municipales para las actividades que organiza; el apoyo 

económico de la Diputación de Tarragona, y la colaboración del 
Institut Ramon Muntaner. Las acciones que la Universidad ofrece 
a través de las sedes pretenden hacer llegar el conocimiento 
que genera a la población general, para contribuir al desarrollo 
del territorio y cumplir así su tercera misión.
El futuro del campus extenso pasa por ampliar la presencia 
en las tres comarcas donde actualmente no hay sedes, el Baix 
Penedès, el Priorat y la Terra Alta, y por hacer partícipes del 
proyecto a municipios que, a pesar de no tener sede, puedan 
estar interesados en ello. Además, durante los próximos cinco 
años, las diversas sedes celebrarán los diez años de creación.
Durante la inauguración, el rector, Josep Anton Ferré, explicó que 
esta iniciativa permite mantener la relación entre el territorio y 
la Universidad, y recordó que el conjunto de los municipios con 
sede suponen más de la mitad de la población de la demarcación 
de Tarragona. Por otra parte, la responsable de la sede del 
campus extenso de la URV de Salou, Charo Ferrer, invitó a los 
asistentes al acto conmemorativo que la sede celebrará en abril: 
un concierto a cargo de la Orquesta y la Coral de la URV.
En el recital, M. Carme Domingo, profesora asociada de la 
URV, y el pianista Josep Maria Gomis interpretaron piezas que 
trataban el amor desde diversos puntos de vista; el repertorio 
incluyó desde canciones populares catalanas hasta Carmen, de 
Bizet.

DIEZ AÑOS DIFUNDIENDO EL CONOCIMIENTO

INSTITUCIÓN // PÁG. 7

A pesar de las restricciones presupuestarias, el cumplimiento 
de los objetivos fijados en el Plan Estratégico de la Tercera 
Misión es de un 71,5% y ha ido creciendo de manera sostenida. 
Así se puso de manifiesto durante el Consejo de Gobierno del 26 
de octubre, en que se presentó el Informe de la tercera misión. 
De este documento se desprende, entre otros datos, que la 
celebración del 25 aniversario de la URV, en el curso pasado, 
fortaleció su visibilidad y su compromiso con las instituciones y 
los agentes motores del desarrollo del territorio.
De entre los muchos datos del documento, se pueden citar: 
las 225 actividades de la red del campus extenso organizadas 
en todo el territorio, que han contado con más de 10.000 
participantes; las actividades de divulgación de la ciencia, que 

en 2016 llegaron a 1.250 personas; y las Aulas de la Tercera 
Edad, que abarcan también las comarcas meridionales y 
que tuvieron 1.657 alumnos en el curso pasado. Asimismo, 
para dar visibilidad a los resultados de la investigación, 
Publicacions URV editó 36 libros en formato papel y digital, 
7 libros coeditados y 7 revistas periódicas electrónicas. Por 
otra parte, 408 investigadores trabajaron en el Centro de 
Transferencia de Tecnología e Innovación (CTTi) con contratos 
que generaron unos ingresos de 4.638.405 €. En el mismo 
periodo, URV Emprèn, que integra más de treinta instituciones 
para fomentar el emprendimiento, ha realizado una treintena 
de actividades. Además, la URV ha acogido cinco eventos de 
redes internacionales a las que pertenece.

LA UNIVERSIDAD CUMPLE CON LA TERCERA MISIÓN
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La Universitat Rovira i Virgili consolida su buen posicionamiento 
internacional en los rankings de referencia

La URV se ha hecho un sitio en el mundo y confirma su compe-
titividad internacional. Por tercer año consecutivo, se ha 
situado entre las 500 mejores universidades, según el Ranking 
Mundial de Universidades 2018, que publica la revista Times 
Higher Education (THE). La institución se sitúa en el intervalo 
401-500 de la lista, en la que ha obtenido una puntuación de 
39,9 y gana más de dos puntos respecto a 2016 (37,5).

Esta clasificación aplica estándares en las misiones principales 
de una universidad global de investigación y se elabora a partir 
de la combinación de trece indicadores correspondientes a 
cinco grandes áreas, ponderadas de la siguiente manera: 
docencia (30%), investigación (30%), citaciones (30%), interna-
cionalización (7,5%) y transferencia (2,5%).
La URV ha mejorado en cuatro de esas cinco áreas: en docencia, 
ha pasado de 21,5 a 22,2; y en investigación, de 15,8 a 17,2. 
La mejor puntuación corresponde de nuevo a las citaciones, 
esto es, al impacto de las publicaciones de los investigadores, 

COMPETITIVIDAD MUNDIAL
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La institución cierra su 25 aniversario destacando la 
internacionalización del proyecto y el acierto en el modelo 
territorial

“Durante 25 años se han graduado con nosotros unos 45.000 
estudiantes, tres cuartas partes de los cuales son la primera 
generación de universitarios en sus familias”. Con estos datos 
el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré, 
ponía en valor el modelo territorial que ha caracterizado a la 
Universidad desde su creación, con campus distribuidos por 
diferentes ciudades de la demarcación de Tarragona. Lo hacía 
durante la inauguración del curso 2017-18, que tuvo lugar el 22 
de septiembre en el Auditorio Felip Pedrell de Tortosa, un acto 
que también sirvió como clausura de los actos conmemorativos 
de los 25 años de la institución. Ferré destacó asimismo la 
apuesta por la internacionalización que hace la Universidad, 
avalada por los principales rankings de calidad universitaria 
internacional.
La lección inaugural del curso corrió a cargo de Robert 
Rallo, que dirige la división asociada de Ciencias de Datos, 
Informática Avanzada y Matemáticas del Laboratorio Nacional 
del Pacífico Noroeste de Richland (Washington, EE.UU.). 
Nacido en Amposta, Rallo es profesor del Departamento 
de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV; en su 
conferencia puso énfasis en la calidad de los estudios y de la 
investigación universitaria de la URV. “Mucha gente piensa que 
en EE.UU. son más inteligentes y mejores que nosotros. Esto 
no es cierto. Las personas con las que he colaborado en la URV 
lo son en igual medida. La diferencia está en los recursos. El 

talento humano que tenemos aquí no tiene nada que envidiar al 
que encontramos en otras partes del mundo “, señaló.
Por su parte, el director general de Universidades, Josep 
Pallarès, destacó que Cataluña tiene un modelo universitario 
de éxito. “A diferencia de otros países, la calidad universitaria 
está distribuida en diferentes territorios del país y obtenemos 
el 3% de los fondos destinados a investigación, a pesar de que 
somos un 1% de la población”, argumentó.
Durante el acto se recordaron en un vídeo los principales hitos 
alcanzados por la Universidad a lo largo de sus 25 años de 
historia, desde el primer curso en 1992-93 como universidad 
autónoma hasta la actualidad. Se entregaron varios premios: 
al personal académico y de administración y servicios que 
ha cumplido 25 años de dedicación en la Universidad, a 114 
personas que se incorporaron al inicio del proyecto, y 22 
premios extraordinarios de doctorado correspondientes al 
curso 2015-16. También se hizo entrega de premios a los dos 
mejores deportistas, hombre y mujer, que correspondieron a 
Gerard Francino, estudiante de Química, en la modalidad de 
pádel, y a Maria Tibau, estudiante de Turismo, en la modalidad 
de atletismo, del curso 2016-17, y los tres premios Xavier 
López Vilar a la calidad y mejora de la gestión administrativa 
y técnica del personal de administración y servicios (PAS). 
Además, se entregó la Medalla de la Universidad al personal 
jubilado durante 2016-17, un total de trece personas, y se hizo 
un reconocimiento al profesorado distinguido de la URV, en 
este caso cuatro personas. La Orquesta de la URV, dirigida 
por Marcel Ortega, y el Coro de Cámara Tyrichae, que dirige 
Andreu Ferré, pusieron música al acto.

UNA MIRADA ADELANTE
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Este curso se han puesto en marcha dos nuevos grados, 
Ingeniería Biomédica, en la ETSE, e Ingeniería de Bioprocesos 
Alimentarios, en la ETSEQ, además de veinte plazas del grado 
de Química en inglés en la Facultad de Química. En conjunto, 
en la URV se ofrecen 49 estudios de grado y 47 másteres 
universitarios, a los que este año se han incorporado el máster 

universitario en Gestión de Destinos Turísticos, en la Facultad 
de Turismo y Geografía, y el máster universitario en Genética, 
Física y Química Forense, en la Facultad de química. Además, 
hay 24 programas de doctorado y 37 cursos de postgrado 
propios. En total, el curso pasado se matricularon en la URV 
13.854 estudiantes.

NUEVAS ENSEÑANZAS
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área en la que ha obtenido 76,4 puntos, que mejoran los 72,1 
puntos del año pasado. Se examina aquí la influencia de las 
investigaciones calculando las veces que el trabajo publicado 
de una universidad es citado por otros investigadores a escala 
mundial. También ha aumentado en más de dos puntos en 
internacionalización (ha pasado de 45,5 a 47,7) y solo ha tenido 
un pequeño retroceso en transferencia (de 35,2 a 34,5).
La URV se sitúa en el sexto lugar de las 29 universidades 
del Estado que aparecen en él y en la misma posición que la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Ambas se encuentran 

entre las posiciones 401-500 del mundo, ya que el ranking del 
Times Higher Education no distingue las posiciones de las 100 
universidades que se sitúan en ese rango.
El ranking de universidades jóvenes 2017, que elabora la misma 
revista, ha situado la Universitat Rovira i Virgili en la posición 
76 de la lista de las 200 mejores universidades del mundo de 
menos de cincuenta años de antigüedad, una clasificación que 
se publica con el objetivo de poner de manifiesto que es posible 
demostrar la excelencia en un periodo de tiempo relativamente 
corto.

El Consejo Social reconoce seis proyectos en la primera 
convocatoria de los Premios al Impacto Social de la Investigación

Un total de 28 propuestas se presentaron en la primera edición 
de los Premios al Impacto Social de la Investigación, que 
entregó el Consejo Social de la URV en el marco de una jornada 
que tuvo lugar en julio pasado en el Paraninfo del Rectorado.
En esta edición se premiaron dos modalidades: ex ante, 
para proyectos que aún no se han ejecutado o que no se han 
desarrollado por completo, y ex post, para proyectos que ya 
tienen evidencias de su impacto social. En cada modalidad se 
han distinguido propuestas de tres ámbitos.
En cuanto a las ciencias sociales y humanidades, el premio ex 
ante fue para el proyecto “Empresas y derechos humanos”, 
del Grupo Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad, y el premio 
ex post fue para el proyecto “El pliopleistoceno del Camp dels 
Ninots y la depresión prelitoral: evolución paleoclimática, 

dispersiones faunísticas y humanas”, del grupo de investigación 
Autoecología Humana del Cuaternario del IPHES.
En el ámbito de las ciencias experimentales, ingeniería y 
arquitectura, el premio ex ante fue para el proyecto “Materiales 
biomiméticos inteligentes”, del grupo de investigación Meteor. 
En la categoría ex post ganó “Detección y análisis del cáncer 
de mama mediante visión por computador”, del grupo de 
investigación Robótica y Visión Inteligentes.
En el ámbito de las ciencias de la salud y de la vida, la propuesta 
ganadora ex ante fue “Cronicidad y cuidador@s familiares: salud 
mental positiva, resolución de problemas y salud electrónica 
(web 2.0 y app)”. En el ámbito de la salud, el proyecto que ya se 
ha ejecutado se titula “Herramienta para la toma de decisiones 
ante la posible reconstrucción postmastectomía en el cáncer 
de mama”, que presentó el grupo de investigación en Medicina 
Aplicada del Hospital Joan XXIII. Estos seis proyectos recibieron 
4.000 euros para la mejora de su impacto social.

INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL
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En la edición 2017 del ranking de Shanghai, la URV aparece en 
la franja 601-700 de las 800 mejores universidades del mundo. 
En la lista aparecen hasta diez áreas académicas destacadas 
entre las mejores del mundo.
En el ámbito de las ciencias naturales, figura la química en la 
posición 201-300 y la geografía, en la 151-200. En el ámbito de 
la ingeniería aparecen las áreas de electricidad y electrónica, 

instrumentación y tecnología e ingeniería química, en la posición 
201 a 300, y ciencias de la computación y ciencias ambientales, 
en la posición 301-400. En cuanto a las ciencias de la vida, el 
área de ciencias biológicas se incluye en la posición 401-500. 
Finalmente, en el ámbito de ciencias médicas, figuran el área 
de salud pública, en la posición 301-400, y la de farmacia, en 
la 401-500.

DIEZ ÁREAS DESTACADAS EN EL RANKING DE SHANGHAI

Premiar la investigación y la excelencia tanto dentro como fuera 
de la Universidad son los principales objetivos de los premios 
que cada año convoca el Consejo Social de la Universitat Rovira 
i Virgili. En los últimos meses se han entregado los galardones 
a la calidad docente universitaria, el Premio Xavier López 
Vilar, los premios a los mejores trabajos de investigación de 
bachillerato y el Premio Maria Helena Maseras, que quiere 
incentivar el estudio del género y las mujeres en los trabajos 
de investigación.
En la modalidad individual de los Premios a la Calidad Docente 
se premió una metodología para motivar el aprendizaje, del 
profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas Antoni Carreras; 
en la colectiva, una serie de acciones para favorecer la 

excelencia en la formación de doctores, de los profesores Juan 
José Carvajal Martí, Ercilia García Álvarez, Mar Reguero de la 
Poza, Mireia Valverde Aparicio y María José Rodríguez Cuesta, 
esta última de la Escuela de Postgrado y Doctorado.
El Consejo Social concede asimismo el Premio Xavier López 
Vilar a la calidad y mejora de la gestión administrativa y 
técnica del PAS, que en esta edición fue para Maribel Curiel, 
Anna León, Alexia Vernet, María Úrsula López, Miguel Ángel 
Lambán, Òscar Aubareda, Àngels Olivé y Núria Tomàs, del 
Servicio de Gestión Académica y del Servicio de Recursos 
Informáticos y TIC, por la “Implantación del proyecto de 
mejora en la gestión del proceso de acceso y admisión de los 
candidatos preinscritos de máster o doctorado de la URV”. 

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

Continúa en la página siguiente 6
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También se premió una propuesta para gestionar la asignación 
de centros en prácticas de enfermería, de Òscar Alavedra, 
Jordi Marín, Olga Alegría, Carmen Martínez y Cristina Pinent, 
de la Secretaría Académica y del Servicio Informático del 
Campus Terres de l’Ebre. Finalmente, Ignasi Soler, Berta 
Ramos, Cinta S. Bellmunt y Jordi Garcia, del Gabinete de 
Comunicación, recibieron el premio al proyecto de banco de 
imágenes institucionales de amplio acceso.

Meritxell Ferrer y Mireia Ros, Sandra Fernández y Paula 
Gomis fueron las ganadoras del Premio Maria Helena Maseras 
por sus trabajos de investigación en temas de género. El 
Observatorio de la Igualdad y la Universitat Rovira i Virgili 
entregaron este galardón bienal, que distingue la investigación 
de género que se hace en los tres niveles formativos de la 
Universidad: trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster 
y tesis doctorales.

La Generalitat reconoce las primeras promociones de los 
doctorados industriales

Doctorandos, directores de tesis y responsables de supervisar 
en la empresa los 127 proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+I) realizados en el marco de este plan 
en España fueron homenajeados en el acto de entrega de 
reconocimientos a las primeras promociones del Plan de 
Doctorados Industriales (DI), correspondientes al plan piloto de 
2012 y a las convocatorias de 2013 y 2014, en el que estuvieron 
presentes investigadores y doctorados de la URV y que se 
celebró en julio en el Palau de la Música de Barcelona.
El Plan de Doctorados Industriales se puso en marcha en 2012 
con un programa piloto; desde entonces se han realizado cinco 
ediciones, a lo largo de las cuales se han iniciado 345 proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). En él han 
colaborado las universidades catalanas, tanto públicas como 
privadas, y los centros de investigación, junto con 235 empresas 

e instituciones de todas las dimensiones, principalmente pymes 
(más del 50%), pero entre las que también figuran empresas 
emergentes, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.
El objetivo del Plan de Doctorados Industriales es contribuir 
a la competitividad del tejido empresarial y de investigación 
catalán, reforzar los instrumentos para captar el talento que 
genera el país y situar a los futuros doctores en condiciones de 
desarrollar proyectos de I+D+I en una empresa o institución. 
El elemento esencial del Plan es el proyecto de investigación 
del entorno empresarial en que el doctorando desarrolla su 
formación investigadora, en colaboración con una universidad 
o centro de investigación, que es objeto de una tesis doctoral.
El Plan está gestionado por la Agencia de Gestión de 
Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) y recibe 
la colaboración del Consorcio de Servicios Universitarios 
de Cataluña (CSUCA). Asimismo, cuenta con el apoyo de las 
doce universidades catalanas y del mundo empresarial para 
favorecer la transferencia de conocimiento al sector productivo.

DOCTORADO INDUSTRIAL: PRIMERA PROMOCIÓN
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6 Viene de la página anterior

Cerca de una treintena de responsables de escuelas de 
doctorado de las universidades y centros de investigación que 
integran la red europea SGroup se dieron cita en octubre en la 
URV para intercambiar experiencias de éxito en la formación de 
los doctorandos. Durante la sesión de trabajo se establecieron 
las bases para elaborar un plan de acción para el 2018 
centrado en la mejora de la productividad de la investigación, 
las oportunidades de financiación y las alianzas estratégicas 
en la formación del doctorado.
La primera acción del plan es impulsar cursos de formación 
para directores de tesis con una metodología común para 
profundizar en el trabajo de cooperación entre directores y 
doctorandos. Se trata de una experiencia que ya se aplica en la 
URV y que ha permitido formar a 125 directores de tesis, y que 

también se lleva a cabo en Suecia. La idea es exportarla a otros 
países de la red SGroup.
Las universidades y centros de investigación miembros de 
la red decidieron centrarse en el doctorado porque el logro 
de resultados en esta etapa formativa es muy heterogéneo 
en Europa. Por eso quieren trabajar de manera colaborativa 
y coordinada en aspectos que permitan la mejora. Así, en el 
marco del encuentro “Good Practices in Doctoral Education 
- Collaborative Approaches within SGroup Network”, se ha 
creado un grupo de trabajo que impulsará esta acción y, 
posteriormente, trabajará en la mejora de la calidad de la 
empleabilidad de los doctores.
La URV, que organizó el encuentro, es miembro fundacional de 
la Red de Universidades Europeas SGroup.

ESTABLECEN LAS BASES PARA MEJORAR LA FORMACIÓN DOCTORAL

Investigadores de la URV, del IISPV y del Hospital Sant Joan de 
Reus descubren que esta técnica ayuda a proteger la piel sana 
en el tratamiento del cáncer de piel

Un grupo de investigadores de la URV, del IISPV y del Hospital 
Sant Joan de Reus ha dado con una solución para que el 
proceso que deben pasar los pacientes con cáncer de piel 

IMPRESIÓN 3D APLICADA AL CÁNCER

INVESTIGACIÓN // PÁG. 14



sometidos a tratamiento sea más fácil. Esta solución resulta 
más cómoda para ellos y más económica para los centros 
hospitalarios: con la ayuda de un escáner y una impresora 3D, 
los médicos podrán disponer de una pieza personalizada que 
permitirá proteger la piel sana que rodea el tumor que debe 
recibir la radiación.
El cáncer de piel se puede tratar de dos formas distintas: 
mediante cirugía o mediante radioterapia. Una de las técnicas 
del tratamiento radioterápico es la braquiterapia, que consiste 
en colocar material radiactivo en contacto directo con el tumor. 
Cuando se aplica este método, los médicos deben poner una 
especie de escudo para proteger de la radiación la piel sana 
que rodea el tumor.
En su trabajo, publicado en el Journal of Contemporary 
Brachytherapy, los investigadores Andreu Sintas y Domènec 
Puig, del Departamento de Ingeniería Informática y 
Matemáticas de la URV, y las investigadoras Meritxell Arenas 
y Mónica Arguís, del Instituto de Investigación Sanitaria Pere 
Virgili y del Hospital Universitario Sant Joan de Reus, han 
ideado una solución óptima para proteger la piel que rodea un 
cáncer en la zona nasal. La investigación se ha centrado en 
esta zona porque es la más irregular, aunque los resultados 
son aplicables a cualquier otra parte del cuerpo.
En la actualidad, para administrar el tratamiento, se fabrica 
manualmente una máscara que, al mismo tiempo, permite 
proteger la piel que no debe recibir radiación. Previamente, 
se elabora un molde del rostro con alginato. Para ello, se 
coloca en la cara del paciente un plástico sobre el que se 
pone el alginato para que tome la forma de la zona. Pasadas 
veinticuatro horas, este molde en negativo se seca y se utiliza 

para crear, mediante varias capas de cera, la máscara que 
llevará el paciente durante la radiación. Este sistema es muy 
incómodo para el paciente, que se ve inmerso en un “proceso 
largo y laborioso, que implica que tenga que ir más de una vez 
al hospital”.
A partir de esta investigación, el procedimiento para elaborar 
la máscara es muy diferente; ahora será mecánico. Se escanea 
la cara del paciente para digitalizar la forma del rostro y, 
con la ayuda de un programa informático especializado, se 
diseña la máscara, que se envía a una impresora 3D, que la 
termina en siete horas. Esta técnica innovadora proporciona 
una solución más cómoda para el paciente, que únicamente 
debe permanecer quieto unos segundos, mientras el escáner 
manual pasa por delante de su cara, sin que sea necesaria una 
actuación directa en la piel, como si tuviera que hacerse una 
radiografía. Por otra parte, la producción de la máscara es más 
rápida y económica, porque no precisa de material previo para 
hacer un molde. Además, la máscara obtenida mecánicamente 
permitirá aplicar la radioterapia con mayor precisión.
De hecho, el estudio de viabilidad concluye que la nueva 
técnica permitiría reducir a la mitad el coste de realización 
de cada máscara, “ya que nos ahorramos una tomografía”, 
afirma Andreu Sintas, ingeniero eléctrico por la URV y técnico 
de laboratorio que ha liderado la investigación. “Su coste es 
asimismo más económico en general, porque la cera que se 
utiliza ahora es más costosa que el material que necesita la 
impresora 3D”, añade.
Ahora, los radiofísicos del Hospital Sant Joan de Reus estudian 
cuál es el material más adecuado para hacerlas, a fin de poder 
implantar esta técnica en el día a día del centro.
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Un nuevo algoritmo permite a los internautas controlar los 
datos personales que facilitan mientras navegan

Pay-per-Tracking es el nombre del nuevo modelo de rastreo 
web que confiere protagonismo al usuario a la hora de mostrar 
su actividad en internet ante las empresas que observan la 
navegación diaria de las personas. Este algoritmo pretende 
desarrollarse en forma de extensión para los navegadores 
Firefox y Chrome, y gracias a él los internautas podrán decidir 
qué información va a ser monitorizada y cuánto quieren cobrar 
por cederla. La ha diseñado Javier Parra-Arnau, investigador 
del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas.
Existen empresas, denominadas data brokers, que se dedican a 
rastrear la vida digital de los internautas a partir de la navegación 
web y de sus comentarios e interacciones en las redes 
sociales, con el fin de conocer el tipo de usuarios que son, sus 
comportamientos y sus gustos. Recientemente, sin embargo, 
han surgido una serie de empresas, encabezadas por Datacoup, 
que, en lugar de obtener esos datos sin el conocimiento y el 
consentimiento de los usuarios, les ofrecen la posibilidad de 
pagarles por obtener la información que les interesa.
Ante este panorama, el algoritmo desarrollado en la URV 
proporciona una serie de ventajas a los usuarios que quieren 

comercializar sus datos de navegación con estas nuevas 
empresas. Con Pay-per-Tracking, el internauta puede, por una 
parte, controlar su privacidad, pues decide las páginas que 
dejará que rastreen su actividad, según la categoría temática 
bajo la que están clasificadas. Por otra parte, puede acordar 
el rendimiento que quiere obtener de cada una de estas 
categorías. El algoritmo permite al usuario, además, bloquear 
el acceso a las empresas que no le pagan y que quieren seguir 
rastreándolo.
El investigador Javier Parra-Arnau también ha creado una 
extensión de navegador que proporciona transparencia y 
control a los internautas con respecto a los anuncios que 
reciben mientras navegan. MyAdChoices quiere arrojar luz 
acerca de cómo se utilizan los datos de navegación en el 
proceso de personalización de los anuncios.
En términos de control, MyAdChoices permite a los usuarios 
decidir la temática de los banners y los tipos de anuncios que 
se les muestran, pues pueden elegir entre 32 categorías de 
anuncios y, de este modo, configurar y personalizar su perfil 
de gustos e intereses. En cuanto a la transparencia, pueden 
consultar qué saben o cómo los ven los rastreadores de 
internet para saber si reciben anuncios personalizados o no.
Cuando los usuarios navegan por internet pierden el 

DATOS PERSONALES: EL USUARIO DECIDE
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Un método pionero identifica de forma precisa las mutaciones 
de un gen relacionadas con el cáncer de colon para preverlo

Las investigadoras Judit Morlà y Patricia Gisbert, del 
Departamento de Química Física e Inorgánica de la URV, han 

NUEVA TÉCNICA PARA DETECTAR MUTACIONES
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anonimato, ya que los servicios gratuitos de que disponen, 
como el correo electrónico o las redes sociales, guardan sus 
datos personales y los utilizan para hacer negocio. Una vez 
creado un perfil tipo, las empresas que distribuyen anuncios 
de publicidad lo hacen de la forma más personalizada posible 
a partir de tres criterios: la localización, los intereses de los 
internautas a partir de su actividad en la red y el contexto o el 
contenido de la web.
Aún hay una opción más: las campañas de publicidad 
recordatoria, mediante las cuales el anuncio de una empresa 

impacta en los usuarios que han visitado recientemente su 
web. Este tipo de banners es el más habitual, aunque en este 
caso no existe una personalización real.
La mayoría de los anuncios son de tercera parte, es decir, 
los gestionan empresas que se dedican a la distribución de 
anuncios: las páginas web ceden un espacio e instalan una 
opción para que un tercero (por ejemplo, Google AdSense) 
ponga anuncios de otras empresas. En cambio, un anuncio de 
primera parte sería aquel en el que el anunciante y la página 
web en que aparece el banner han establecido un contrato.

Un dispositivo portátil permite realizar el seguimiento del 
cáncer de forma rápida, económica, eficaz y poco agresiva

Un nuevo aparato permitirá cuantificar el número de células 
tumorales que hay en una muestra de sangre, una por 
una y en tiempo real. Este dispositivo ha sido patentado 
por investigadores del Departamento de Química Física e 
Inorgánica de la URV, liderados por el profesor investigador 
ICREA Ramón Álvarez Puebla y por el catedrático de Física 
Aplicada Francisco Díaz, y del Departamento de Oncología 
Clínica del Hospital Universitario HM Torrelodones, liderado 
por el profesor investigador Eduardo García-Rico.
Este detector se convertirá en un instrumento médico que 
mejorará la eficiencia del seguimiento, el tratamiento y el 
diagnóstico del cáncer, pues permitirá hacerlo simplemente a 
partir de una muestra de sangre.
El sistema se ha probado con éxito en pacientes con cáncer 
de mama con metástasis en diferentes grados y progresiones. 
De todos modos, su uso puede extenderse y aplicarse a otros 
tumores, si se seleccionan diferentes anticuerpos al analizar la 
muestra de sangre.
Los pacientes que padecen cáncer —especialmente si tienen 
metástasis— requieren un seguimiento continuo durante el 
tiempo que dura el tratamiento para evaluar la evolución de la 
enfermedad. Actualmente, este control se hace con técnicas de 
imagen y biopsias, que son invasivas y no siempre son posibles. 
En cambio, el dispositivo diseñado por los investigadores de la 
Universitat Rovira Virgili es altamente sensible y no requiere 
recurrir a la cirugía ni a la radiactividad. Por eso es un método 
muy útil para el uso clínico, pues mejora la calidad de vida del 
paciente que debe someterse de manera continua a este tipo 
de pruebas.
El dispositivo puede ser una buena herramienta para definir 
adecuadamente el estado de salud del paciente. En la lista de 

métodos de diagnóstico actuales, este instrumento, por sus 
características, permite un análisis rápido, económico, eficaz 
y poco agresivo. Además, ayuda a identificar la enfermedad 
con antelación y a realizar un seguimiento de los tumores con 
resultados más efectivos y con menos toxicidad para el cuerpo 
de los pacientes.
Este complejo sistema es el resultado de una investigación —
publicada en la revista del grupo Nature Scientific Reports— 
que forma parte de la tesis doctoral de Eric Pedrol, en la 
que también han participado los doctorandos Manuel García 
y Moritz Nazarenus y que está dirigida por Jaume Massons 
y Francisco Díaz, en colaboración con el Departamento de 
Oncología Clínica del Hospital Universitario HM Torrelodones 
de la Fundación de investigación HM Hospitales, liderado por 
el profesor investigador Eduardo García-Rico.
El dispositivo se ha patentado y son cotitulares la Universitat 
Rovira i Virgili, la Institución Catalana de Investigación y 
Estudios Avanzados (ICREA), el Centro Tecnológico de la 
Química de Cataluña (CTQC), la Fundación de Investigación HM 
Hospitales, Medcom Advance y Medcom Tech. La licencia se 
concedió a la empresa Medcom Science, cuyos objetivos son 
la investigación básica y el desarrollo de tecnologías para el 
diagnóstico y el tratamiento del cáncer, que lo comercializará. 
La Unidad de Valorización de la URV se ha encargado de la 
protección de la tecnología y de la licencia.

Dos sistemas integrados
Este nuevo aparato integra a pequeña escala dos sistemas: 
uno de flujo y otro óptico. En el primero fluyen alineadas las 
células de la muestra de sangre. Después, en el sistema 
óptico, constituido por dos fibras ópticas (un diodo láser y un 
fotodetector), se analizan las células y se cuentan por separado 
las cancerígenas y las que no lo son. La ratio obtenida informa 
del estado de evolución de la enfermedad.

DETECTOR DE CÉLULAS TUMORALES
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logrado detectar de forma muy precisa las mutaciones de un 
gen, aunque son mutaciones puntuales (cambios solo de una 
base) en la secuencia de ese gen. Se trata de la primera vez 
que se utiliza la técnica SERS, de análisis químico ultrasensible, 
para estudiar el ADN con resultados de éxito.
Las mutaciones de los genes están vinculadas a determinados 
tipos de cáncer. En concreto, las investigadoras han trabajado 
con un fragmento del gen KRAS, cuyas alteraciones están 
relacionadas con el cáncer de colon. Detectar estas mutaciones 
permite conocer el riesgo de padecer la enfermedad y, en un 
futuro, preverla.
Entre las técnicas de que se dispone actualmente para analizar 
el ADN hay muy pocas que identifiquen de manera fácil y 
eficiente estas mutaciones tan puntuales de un gen, pues hay 
que detectar el cambio de una sola base de entre las 120 que 
componen el fragmento del gen estudiado. Por este motivo, 
las investigadoras de la URV llegaron a la conclusión de que 
una técnica que ellas conocían bien, la espectroscopia Raman 
amplificada por superficie (SERS, por sus siglas en inglés), 
podía facilitar esta tarea. Introducir la técnica SERS en la lista 
de técnicas para analizar el ADN supone contar con un método 
más rápido, eficaz y económico.

Hacer vibrar el ADN
El primer paso para poder explotar este nuevo método ha sido 
conseguir unas nanopartículas de plata (necesarias para hacer 
el análisis con el método SERS) que mostraran afinidad por 
las moléculas de ADN. Habitualmente, las nanopartículas de 
plata están cargadas negativamente, lo que dificulta el análisis 
directo con el ADN, ya que también tiene carga negativa y, en 
consecuencia, se genera repulsión.
Salvar este obstáculo no ha sido difícil, pues las investigadoras 
—que forman parte del Grupo de Investigación de Plasmónica y 
Ultradetección, liderado por Ramón Álvarez-Puebla— disponían 
de unas nanopartículas de plata cargadas positivamente que 
desarrolló un investigador del grupo, Luca Guerrini, añadiendo 

espermina, una molécula que estabiliza biológicamente el ADN. 
Por lo tanto, estas nuevas nanopartículas con carga positiva y, 
por consiguiente, con afinidad por el ADN han facilitado que las 
moléculas se adhieran a la superficie y se puedan analizar.
Una vez superado el primer reto, Judit Morlà y Patricia Gisbert 
han realizado varios experimentos para lograr detectar las 
mutaciones de un fragmento de la secuencia del gen KRAS. La 
técnica SERS consiste en estudiar las señales vibracionales de 
las moléculas del gen que están próximas a las nanopartículas. 
Estas señales se visualizan cuando una luz láser excita las 
nanopartículas. Las investigadoras recogieron las señales 
vibracionales de las moléculas con mutaciones y sin ellas, y 
observaron cambios vibracionales relacionados con la presencia 
de mutaciones, por ejemplo diferencias en la estructura de la 
secuencia que dependía de la mutación en el gen.
La combinación de los resultados obtenidos con la técnica 
SERS y de métodos estadísticos ha permitido no solo analizar 
y comparar estos pequeños cambios, sino también distinguir 
cuatro mutaciones diferentes (todas conocidas como indicadores 
frecuentes del cáncer de colon). Esta nueva forma de analizar 
el ADN “supone una revolución”, según las investigadoras, ya 
que, comparada con los métodos actuales, es fácil, rápida, 
económica y extremadamente sensible. En cualquier caso, las 
investigadoras sostienen que, antes de utilizar este método en 
el ámbito ambulatorio, se debería, por ejemplo, elaborar una 
base de datos amplia para disponer de más muestras con las 
que comparar los resultados para que los datos resultantes 
sean más fidedignos.
Este avance facilita un análisis del ADN económico, rápido 
y eficaz. Sin embargo, la investigadora Judith Morlà apunta 
que hay que seguir investigando para que el método que 
han desarrollado tenga aplicación en el día a día: “Hay que 
estudiar cómo revertimos las mutaciones que detectamos, 
porque, aunque es muy importante que las podamos encontrar, 
tenemos que saber cómo actuar frente a ellas, cómo curar la 
enfermedad que llevan asociada”.
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Investigadores de la URV y de la Universidad Tecnológica de 
Gdansk (Polonia) han aplicado técnicas analíticas rápidas 
para discriminar las bebidas alcohólicas según su forma de 
producción y su origen botánico

Espectrometría de masas para los aromas, espectroscopia 
ultravioleta-visible para el color y espectroscopia infrarroja 
para el gusto: estas son las técnicas analíticas que han 
utilizado los investigadores del Departamento de Química 
Analítica y Química Orgánica de la Universitat Rovira i Virgili 
para distinguir cinco grupos de whisky de diferentes orígenes 
y formas de producción: irlandés, español, escocés, bourbon 
y Tennessee. La aplicación de estas técnicas ha permitido 
mostrar diferencias entre los tipos de whiskies; y los mejores 
resultados se han obtenido con la espectrometría de masas, 
que determina el contenido en volátiles y, por tanto, puede 
ofrecer información sobre el aroma. Debido a la gran variedad 

de whiskies existente, estos pueden ser objeto de adulteración, 
razón por la cual los investigadores quisieron encontrar 
métodos sencillos y rápidos para autenticarlos no solo por el 
sistema de producción y la región, sino también por su origen 
botánico.
Todas las técnicas utilizadas han permitido distinguir los 
cinco grupos de whiskies, si bien los mejores resultados se 
han obtenido con la técnica de la espectrometría de masas. 
Esto permite concluir que las principales diferencias entre los 
tipos de whisky se hallan en la parte volátil. Todas las técnicas 
muestran variedad dentro de los grupos, lo que pone de 
manifiesto que la metodología se podría utilizar no solo para 
discriminar los tipos de whisky, sino también para distinguir 
entre diferentes tipos de esta bebida dentro de cada grupo.
El objetivo principal de esta investigación no ha sido buscar 
la técnica más útil para autenticar los whiskies, sino intentar 
emular el trabajo que hacen los paneles de catadores en sus 

¿CÓMO DISTINGUIR LOS TIPOS DE WHISKY?
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valoraciones. Así, el espectrómetro de masas actuaría como 
lo hace la nariz humana, la espectrometría infrarroja actuaría 
como si fuera la lengua y la espectrofotometría ultravioleta 
visible lo haría a modo de ojo. De este modo, se puede configurar 
un panel electrónico de degustación que proporciona, en pocos 
minutos, la huella digital (con información química) de cada 
producto. El estudio puede resultar útil para llevar a cabo un 

control de calidad basado en medidas químicas, así como para 
ayudar a los paneles tradicionales en el trabajo más rutinario.
El estudio lo han dirigido Ricard Boqué, investigador del 
Grupo de Quimiometría, Cualimetría y Nanosensores, y Olga 
Busto, responsable del Grupo de Investigación en Sensometría 
Instrumental, en colaboración con investigadores de la 
Universidad Tecnológica de Gdansk.
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Una investigadora de la Universidad desarrolla un sistema 
para encontrar algas que pueden provocar intoxicaciones 
alimentarias

La investigadora Gemma Giménez, del Centro de Tecnología 
Ambiental Alimentaria y Toxicológica (TecnATox), ha desa-
rrollado un sistema para acelerar la detección de algas tóxicas 
en la costa catalana. Este sistema se basa en la aplicación 
de la biología molecular, que permite localizar de forma más 
rápida y eficiente si hay presencia de microalgas tóxicas, 
capaces de producir toxinas que pueden ingerir mejillones 
o peces y acabar causando intoxicaciones alimentarias a las 
personas.
El proyecto se enmarca en el programa de ayudas TECNIOspring 
de ACCIÓ para la contratación de talento nacional e 
internacional. Gracias a esta iniciativa, la investigadora 
catalana ha trabajado durante dos años en este sistema en 
el seno del grupo de investigación TecnATox de la Universitat 
Rovira i Virgili.
El objetivo de este método es “detectar de manera temprana” 
la presencia de toxinas provenientes de microalgas de una 
forma “más rápida, eficiente y cubriendo más territorio”, de 

modo que permita “anticiparse a posibles episodios tóxicos”, 
asegura la investigadora Gemma Giménez. Habitualmente, 
para analizar las muestras de la costa catalana se utiliza un 
microscopio óptico, pero se trata de un proceso que requiere 
elevados conocimientos de taxonomía y hasta una semana de 
tiempo para poder obtener resultados. Por ejemplo, explica 
Giménez, con el microscopio óptico se analizan en torno a 
cuatro muestras en cuatro o cinco días, mientras que, gracias 
a la biología molecular (es decir, a través de la secuenciación 
del ADN), se pueden analizar hasta cien muestras en dos días.
La voluntad es transferir esta metodología al mercado, de modo 
que se pueda empezar a aplicar en los próximos años. Aparte 
de evitar intoxicaciones alimentarias, este método puede 
servir para decidir si se cierran temporalmente playas y zonas 
costeras en caso de detectarse la presencia de algas tóxicas, 
que pueden provocar alergias y problemas respiratorios. Sin 
embargo, advierte Giménez, “en Cataluña no se debe temer 
por problemas de salud, porque el trabajo de prevención que 
se hace actualmente es muy bueno. Contamos con programas 
de vigilancia y, además, son procesos muy regularizados. La 
investigación aplicada que hemos hecho quiere estandarizar 
nuevos métodos para ganar en eficiencia”.

LOCALIZAR TOXINAS EN LAS ALGAS
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Las ayudas de TECNIOspring ofrecen apoyo económico a 
empresas y centros TECNIO para contratar durante dos años a 
investigadores sénior que llevan a cabo proyectos de investigación 
aplicada. La iniciativa está cofinanciada por la Comisión 
Europea en el marco de las acciones Marie Sklodowska-Curie 
(COFUND) - H2020 para el período 2016-21 y otorgará un total 
de 72 ayudas a investigadores de cualquier nacionalidad. El 
objetivo es promover la transferencia tecnológica en Cataluña, 

así como fomentar la movilidad de talento internacional, bien 
para atraer profesionales de todo el mundo a Cataluña, bien 
para que investigadores catalanes residentes en el exterior 
vuelvan a hacer investigación aplicada en nuestro país.
ACCIÓ es la agencia pública para la competitividad de la 
empresa catalana de la Generalitat de Catalunya y su principal 
propósito es impulsar la mejora del tejido empresarial a través 
del binomio internacionalización-innovación.

FOMENTO A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL

En el Departamento de Química Analítica y Química Orgánica 
de la URV también se han investigado diferentes técnicas 
para determinar el origen del aceite de palma —el aceite más 
consumido en el mundo— de forma más económica y rápida. 
Pilar Callao e Itziar Ruisánchez, del Grupo de Investigación de 
Quimiometría, Cualimetría y Nanosensores, en colaboración 
con investigadores de la Universidad de Granada, aplicaron 
una técnica de cromatografía de líquidos con detectores 
independientes: dos técnicas de cromatografía de gases para 
obtener información sobre la composición de los diferentes 

aceites. Ninguna de las cromatografías permitió por sí sola 
identificar con fiabilidad el origen geográfico. Por este motivo, 
se aplicaron posteriormente técnicas quimiométricas y de 
fusión de datos con las que se obtuvo la información relevante 
para determinar el origen de la muestra de aceite de palma 
con un porcentaje de error bajo, de aproximadamente un 5%.
La aplicación de estas técnicas, que se han empleado por 
primera vez con aceite de palma, mejora los sistemas que 
existían hasta la fecha y calcula la procedencia de la muestra 
de forma más rápida y con una elevada fiabilidad.

NUEVAS TÉCNICAS PERMITEN DETERMINAR EL ORIGEN DEL ACEITE DE PALMA
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Dos grupos de investigación trabajan en un proyecto para 
mejorar la criopreservación de hematíes con un método sin 
solventes

La transfusión de sangre es un procedimiento clínico importante 
que se lleva a cabo a diario y que necesita reservas suficientes 
de glóbulos rojos en los bancos de sangre. Sin embargo, los 
glóbulos rojos que se utilizan para las transfusiones tienen 
poca vida útil si se conservan en condiciones estándares (solo 
42 días), de manera que mantener el suministro continuo de 
un banco de sangre es un problema muy relevante. Desde los 

años setenta, se utilizan algunos solventes, como el glicerol, 
como crioprotectores para la criopreservación de glóbulos 
rojos en los hospitales. Sin embargo, el glicerol es tóxico 
y se debe retirar mediante un proceso de diálisis antes de 
transfundir la sangre a un paciente. La diálisis es lenta y, por 
tanto, inapropiada para las emergencias; es cara y los glóbulos 
rojos que pasan por este proceso de descongelación acaban 
teniendo una vida útil de apenas un día. Los crioprotectores 
como la trehalosa se pueden utilizar para criopreservar los 
glóbulos rojos sin necesidad de ningún proceso de diálisis; 
sin embargo, el índice de supervivencia de los glóbulos 

LARGA VIDA A LOS GLÓBULOS ROJOS
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Un estudio alerta de la concentración de dioxinas en torno a la 
incineradora del Besòs

El nivel de dioxinas en el suelo se ha reducido ligeramente desde 
2014; en cambio, su presencia en el aire se ha incrementado. El 
estudio indica que el umbral de exposición a estas sustancias 
relacionadas con riesgo de cáncer es 2,3 veces superior al 
admisible, que, según organismos reguladores internacionales, 
se estima en un caso por millón de habitantes.
Las concentraciones de dioxinas y furanos en muestras de aire 
y suelo recogidas en torno a la Planta Integral de Valorización de 
Residuos de Sant Adrià del Besòs no han cambiado demasiado 
en los tres últimos años, desde que en 2014 un estudio de la 
URV alertó de la alta concentración de estos contaminantes. El 
trabajo, que se llevó a cabo en marzo de 2017 para comprobar 
si se habían adoptado las medidas necesarias y urgentes 
para reducir las concentraciones ambientales de dioxinas en 
esta zona, ha puesto de manifiesto que, a pesar de que su 
presencia se ha reducido ligeramente en los suelos —1,66 ng/
kg (nanogramos de toxicidad por kilo), frente a los 3,6 ng/kg 
de 2014—, en el aire la concentración de estos compuestos 
químicos es más elevada que en 2014: 0,044 pg OMS-TEQ/m3 
(picogramos de toxicidad, equivalente por kilo por metro cúbico), 
frente a los 0,026 pg de 2014, el valor más alto de cuantos se 
detectan en zonas similares de Cataluña y hasta cinco veces 
más elevado que en otros municipios, como Girona, Mataró o 
Tarragona, que cuentan con infraestructuras similares. 
La investigación apunta que, debido a la exposición a estos 
contaminantes, el riesgo actual de cáncer por la presencia 
ambiental de estos niveles de dioxinas en la zona es 2,3 veces 
superior al que se considera admisible. Según los investigadores, 
encabezados por el catedrático de Toxicología de la URV, Josep 
Lluís Domingo, la situación en esta área no ha mejorado en 
los últimos tres años y “el riesgo de padecer cáncer por la 
exposición a las dioxinas es muy parecido al de 2014”.
Los autores de este trabajo, investigadores del Centro de 
Tecnología Ambiental Alimentaria y Toxicológica (Tecnatox) 

de la URV, consideran que estos resultados “suponen de 
nuevo una importante advertencia para las autoridades con 
responsabilidades sobre el medio ambiente y la protección 
de la salud pública a la zona”, según señalan en este estudio 
publicado en la revista Science of the Total Environment. La 
investigación apunta que este aumento de la concentración 
de dioxinas en el aire se puede atribuir también al tráfico 
de vehículos y a fuentes enmascaradas —además de la 
incineradora—, que convierten esta zona en un área de alta 
concentración de dioxinas. Por este motivo consideran que 
se deben tomar urgentemente medidas para reducir estos 
preocupantes niveles.

Comparativa con municipios similares
La Planta Integral de Valorización de Residuos (PIVR) de Sant 
Adrià de Besòs es una instalación de tratamiento integral de 
los residuos municipales del área metropolitana de Barcelona 
y está integrada por dos instalaciones: una de tratamiento 
mecánico-biológico, que entró en funcionamiento en 2006, y la 
planta de valorización energética, que data de 1975.
Según la comparativa del estudio, la contaminación de los 
suelos supera entre tres y cinco veces la de otros entornos 
similares de Tarragona, Mataró y Girona: 1,66 ng/kg en Sant 
Adrià, frente a los 0,58 ng/kg de Tarragona, 0,75 ng/kg de 
Constantí, 0,36 ng/kg de Girona y 0,34 ng/kg de Mataró, según 
los últimos datos. En cuanto a la contaminación del aire, que 
ha aumentado respecto al último estudio (2014), en Sant Adrià 
se han encontrado 0,044 pg OMS-TEQ/m3), mientras que en 
Tarragona los niveles son de 0,010 pg TEQ/m3; en Mataró, de 
0,014 pg TEQ/m3, y en Girona, de 0,011 pg TEQ/m3.
Los investigadores de la Universidad ya han alertado de 
estos registros a varios organismos con competencias en la 
materia del área metropolitana de Barcelona, entre ellos el 
Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs, la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio Climático y las asociaciones 
de vecinos de la zona, para que busquen las soluciones más 
adecuadas.

SANT ADRIÀ: MÁS DIOXINAS EN EL AIRE

INVESTIGACIÓN // PÁG. 20



 // resumen en ESPAÑOL

rojos tratados es baja y, por tanto, este método se considera 
inapropiado para asuntos clínicos.
Considerando estos problemas, el grupo de Christophe Drouet 
(CNRS-Toulouse) creó nanopartículas de 200 nanómetros 
de diámetro de apatita que estaban hechas de los mismos 
componentes químicos que los huesos y los dientes, es decir, 
que eran perfectamente compatibles biológicamente. Más 
tarde, con la colaboración de Martin Stephanic (investigador 
de Biopharma, compañía especializada en criopreservación), 
hizo experimentos de criopreservación de glóbulos rojos con la 
presencia de estas nanopartículas. El índice de supervivencia de 
los glóbulos correspondientes tras ser descongelados aún era 
demasiado bajo. Solo en los casos en que se añadía trehalosa, 
más del 90% de los glóbulos rojos sobrevivían a la descongelación 
sin tener que pasar por el proceso de diálisis, de modo que 
este método se consideraba apropiado para asuntos clínicos. 
Los resultados indicaban claramente que las nanopartículas 
pudieron proporcionar trehalosa a los glóbulos rojos, aunque no 
quedaba muy claro el mecanismo que utilizaban.
Para solucionarlo, se pidió al equipo de físicos teóricos de la URV, 
encabezado por el Dr. Vladimir Baulin, y al grupo experimental 
del Dr. Jean-Baptiste Fleury en la Universidad de Saarland 
que exploraran el mecanismo. Este grupo experimental 
comenzó a estudiar las condiciones de la distribución de la 
trehalosa a través de la membrana de los glóbulos. Diseñaron 
un experimento microfluídico para formar sistemas de bicapa 

fosfolipídica, que se pueden considerar membranas celulares 
artificiales. Con esta organización experimental, exploraron la 
interacción de nanopartículas individuales con la membrana 
artificial. Utilizando una combinación de microscopía 
fluorescente óptica y medidas electrofisiológicas, mostraron 
que estas nanopartículas no formaban poros ni dañaban la 
membrana artificial cuando se ponían en contacto, lo que 
explicaría la distribución de la trehalosa. Demostraron que 
las nanopartículas se adherían firmemente a la membrana 
artificial y que incluso podían medir la energía de adhesión 
correspondiente.
El Dr. Baulin investigó, con simulaciones computacionales, el 
efecto de estas nanopartículas tan adherentes en lo que se 
denomina una «bicapa perfecta», que sustituía a la membrana 
de los glóbulos rojos. Basándose en sus cálculos, el grupo del 
Dr. Baulin observó que, para la energía de adhesión medida 
experimentalmente, estas nanopartículas pueden extender 
intensivamente la membrana a una escala local alrededor 
de la nanopartícula y, por tanto, permiten que la trehalosa se 
transfiera de forma masiva a través de la membrana artificial.
Este descubrimiento de criopreservación de glóbulos rojos de 
bajo coste con un índice de supervivencia muy elevado abre un 
nuevo camino a los procedimientos clínicos. El mecanismo de 
la distribución de trehalosa mediado por la impregnación de 
la membrana, debido a la presencia de nanopartículas, abre 
perspectivas interesantes.
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Investigadores de la URV evalúan por primera vez los riesgos 
para la salud derivados de vestir determinadas prendas de ropa

La ropa, por sí misma, puede suponer un riesgo para la salud 
derivado del contacto con la piel. Así lo ha puesto de manifiesto 
un grupo de investigadores de la URV que han analizado la 
composición de casi 150 prendas adquiridas en diferentes 
tiendas de Tarragona y Reus, desde supermercados hasta 
establecimientos de ropa de marca. En su investigación, han 
identificado algunas piezas que, a través del contacto directo 
con la piel, podrían ser potencialmente peligrosas si la persona 
que las lleva lo hace de forma continuada. Este es el caso de 
la ropa de poliéster —el tejido que se utiliza en las camisetas 
deportivas, por ejemplo—, en la que se ha detectado una 
presencia de antimonio que, en algunos casos, supera los 
límites permitidos.
Los investigadores, Joaquim Rovira, Martí Nadal, Josep 
Lluís Domingo y Marta Schuhmacher, pertenecen al grupo 
de investigación TecnATox (Centro de Tecnología Ambiental 
Alimentaria y Toxicológica). Para llevar a cabo su investigación 
utilizaron, en primer lugar, la espectrometría de masas de 
acoplamiento inductivo, que les permitió aislar los componentes 
de la ropa e identificar qué metales contenía. Posteriormente, 
generaron sudor artificial para comprobar si los metales que 
hay en los tejidos se desprenden de la ropa en contacto con el 
sudor y si se impregnan en la piel en un proceso de migración. 
También se sirvieron de procedimientos que les permitieron 

detectar nanopartículas de plata y titanio en los tejidos a través 
del microscopio electrónico, y luego evaluaron los riesgos que 
la presencia de estos metales analizados tiene para la salud.
Los investigadores estudiaron cerca de 30 metales diferentes 
presentes en los tejidos y sus efectos cuando interactúan con 
la piel. Aunque los riesgos derivados de la exposición dérmica a 
algunos metales tóxicos se han considerado tradicionalmente 
residuales, este trabajo ha puesto de manifiesto que en algunas 
piezas de poliamida negra se encuentran niveles elevados de 
cromo y que otras piezas de color verde, azul o marrón incluyen 
altos niveles de cobre. Asimismo, se detectó la presencia de 
nanopartículas de plata y de titanio en varias prendas de ropa, 
cuyos efectos tóxicos aún se desconocen.
De todos los resultados, el derivado de la presencia de 
antimonio en algunas piezas de poliéster es el que ha puesto 
en alerta a los investigadores, pues este metal se utiliza como 
catalizador para fabricar fibras de poliéster y es habitual que 
deje residuos en el proceso de fabricación de la ropa. Los 
efectos del antimonio en contacto con la piel se traducen 
en algunas afectaciones dérmicas, así como en problemas 
en el tracto gastrointestinal y en el aparato reproductor. De 
hecho, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer 
(IARC) ha clasificado el trióxido de antimonio como un metal 
posiblemente cancerígeno para las personas.
El trabajo que han llevado a cabo los científicos de la URV 
evidencia que las personas están expuestas, a través de la 
piel, a un cóctel de aditivos procedente de la industria textil. De 

CONTAMINANTES EN LOS TEJIDOS
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Continúa en la página siguiente 6

Los bebés que se alimentan del pecho de la madre durante al 
menos cuatro meses muestran un mejor desarrollo psicomotor 
durante el primer año de vida

La lactancia materna aporta numerosos beneficios a los niños, 
tanto a corto como a largo plazo, tal y como han demostrado 
varios estudios. Destacan entre ellos una menor sensibilidad 
alérgica, mayor inmunidad, disminución de la morbilidad 
infecciosa y muerte súbita y protección contra enfermedades 
crónicas, como la diabetes, la enfermedad de Crohn, la obesidad 
y las enfermedades cardiovasculares. Esta incidencia también 
se da en el ámbito psicológico, aunque, cuando se estudian 
estas relaciones, hay que tener en cuenta otros factores.
Para analizar de qué manera la lactancia en los primeros 
cuatro meses de vida afecta el desarrollo psicomotor infantil 
a los seis y doce meses, un grupo de investigadores de la URV 
y del IISPV han realizado el seguimiento de 154 niños desde 
su nacimiento hasta los doce meses de vida en el Hospital 
Sant Joan de Reus. En este trabajo han tenido en cuenta el 
tipo de alimentación, la historia clínica, la altura, el peso, el 
perímetro craneal, el estado de hierro y su desarrollo mental y 
psicomotor tanto a los seis como a los doce meses. Un equipo 

de pediatras, psicólogas y nutricionistas recogieron estos datos 
con un método de normalización de variables.
Los resultados indican que, a los cuatro meses, el 24% de 
los lactantes recibía lactancia materna exclusiva y el 26%, 
alimentación mixta; mientras que el resto se alimentaba con 
leche de fórmula. Para estudiar la relación entre la alimentación 
con leche materna y el desarrollo mental y psicomotor se 
aplicaron modelos de regresión lineal y se ajustaron con 
numerosas variables de confusión, como la edad de la madre, 
el nivel socioeconómico, la exposición prenatal a la nicotina y 
los niveles de hemoglobina y hierro, entre otros. Los resultados 
han demostrado que la alimentación con leche materna 
durante los cuatro primeros meses se relaciona con un índice 
de desarrollo psicomotor más alto a los seis y los doce meses. 
También el índice de masa corporal a los seis meses y la edad 
gestacional se relacionaron con este desarrollo; asimismo, los 
niveles de hemoglobina a los seis meses se vincularon con el 
índice de desarrollo psicomotor a los doce meses.

La forma óptima de alimentación, según la OMS
La leche materna contiene una serie de compuestos bioactivos, 
como enzimas, hormonas, factores de crecimiento, proteínas 

LOS BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA
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algunos de estos compuestos se desconocen los efectos, pero 
otros, como se ha comprobado con el antimonio, supondrían 
un riesgo para la salud, en caso de que estuvieran presentes 
en la ropa que visten habitualmente.
Sobre la base de esta investigación, las próximas líneas 
de trabajo se centrarán en investigar otras sustancias 

presentes en la ropa que está en contacto con la piel, como 
los retardantes de llama y los compuestos perfluorados. Los 
investigadores también quieren valorar qué efectos tienen 
estas sustancias sobre la microflora de la piel, pues si esta se 
empobrece puede acabar provocando alergias e infecciones de 
otros microorganismos foráneos o parasitarios.

Un proyecto dirigido por investigadores de la URV-IISPV, de 
la Universidad de Navarra y de la Universidad de Harvard 
analizará la relación entre la dieta mediterránea y la reducción 
de enfermedades cardiovasculares

Un nuevo proyecto de cuatro años de duración que da continuidad 
al estudio Predimed (Prevención con Dieta Mediterránea) 
ha recibido cerca de dos millones de euros de los institutos 
nacionales de salud de Estados Unidos, a través de un proyecto 
solicitado por el CIBEROBN (Centro de Investigación Biomédica 
en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición) para 
analizar la relación entre la dieta mediterránea y la reducción 
de enfermedades cardiovasculares. Desde agosto de 2017 y 
hasta el año 2021, los investigadores de esta red estudiarán, 
junto con la Universidad de Harvard, de qué manera la dieta 
mediterránea puede atenuar el desarrollo de “epidemias” 
emergentes cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, 
la fibrilación auricular y la arteriopatía periférica.

El estudio busca conocer de qué manera determinados 
alimentos integrados en la dieta mediterránea reducen 
los efectos adversos de ciertos metabolitos en la sangre 
relacionados con algunas enfermedades cardiovasculares. El 
trabajo permitirá detectar hasta 7.000 metabolitos con análisis 
químicos de última generación que se realizarán en Harvard, 
a través de muestras que se les enviarán desde España 
procedentes del seguimiento de voluntarios del proyecto 
Predimed que se ha llevado a cabo hasta ahora.
El proyecto, con un presupuesto de cerca de dos millones de 
euros, estará dirigido por los profesores Jordi Salas-Salvadó, 
director de la Unidad de Nutrición Humana de la URV e 
investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili; 
el profesor Miguel Ángel Martínez González, de la Universidad 
de Navarra —ambos investigadores del CIBEROBN—, y el 
profesor Frank Hu, de la Universidad de Harvard. También 
participarán en él científicos de otras instituciones que han 
intervenido en el estudio Predimed.

ALIMENTAR LA SALUD
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específicas, fosfolípidos, gangliósidos, esfingomielina, ácidos 
grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA, ARA), entre otros, 
que ejercen efectos biológicos y favorecen el desarrollo físico y 
psicológico de los niños. Estos resultados son relevantes porque, 
en España, la incorporación de la mujer al mundo laboral se 
produce unos cuatro meses después de haber dado a luz, lo 
que constituye uno de los motivos principales del abandono de 
la lactancia materna. Sin embargo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y otras asociaciones pediátricas mundiales 
recomiendan la lactancia materna exclusiva durante seis meses 
como la forma de alimentación óptima para los lactantes. 
Posteriormente, deben empezar a introducir alimentos 
complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna 
hasta los dos años o más. Sin embargo, los datos globales para 
el Estado muestran que la tasa de lactancia materna exclusiva 

a los tres meses de edad es del 53,5%, mientras que a los seis 
meses es del 28,5%. En Cataluña, las tasas son más elevadas: 
el 80,9% de los niños reciben alimentación con leche materna 
exclusiva al nacer y, a los seis meses, un 50,6%.
Por otro lado, hay pocos estudios longitudinales prospectivos de 
niños sanos en países desarrollados que evalúen la asociación 
de la lactancia materna y el desarrollo mental y psicomotor 
teniendo en cuenta múltiples variables de confusión; de 
hecho, según las investigadoras, ningún trabajo hasta ahora 
había evaluado esta asociación a los cuatro meses, cuando 
finaliza la baja por maternidad. El estudio lo han llevado a cabo 
investigadoras del grupo de investigación en Nutrición y Salud 
Mental (NUTRISAM), del Centro de Investigación en Evaluación 
y Medida de la Conducta (CRAMC) de la URV y del Instituto de 
Investigación en Atención Primaria (IDIAP) Pont i Gol.
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6 Viene de la página anterior

El Grupo de Investigación Seminario de Protohistoria y 
Arqueología (GRESEPIA) de la URV y la empresa derivada de la 
Universitat IBER realizan importantes hallazgos arqueológicos 
en sus campañas de excavaciones

Una doble puerta de acceso vio la luz en el yacimiento situado 
en el poblado ibérico de Tivenys el verano pasado. Es el hallazgo 
más importante que el Grupo de Investigación Seminario de 
Protohistoria y Arqueología (GRESEPIA) ha realizado en la última 
campaña de excavaciones. La puerta está situada al lado de la 
torre circular, en lo alto de la colina. Se trata de un sistema de 
entrada fortificado, con un pasillo de cremallera, integrado por 
dos puertas, una externa que da a un acceso en forma de ese, 
que conecta con otra puerta, posiblemente cubierta, por donde 
se entraba directamente al poblado. “No sabemos si había más 

puertas, pero en todo caso tenemos claro que este era uno de 
los accesos”, explica Jordi Diloli, director de las excavaciones y 
profesor de Historia Antigua en la URV.
Los trabajos también sirvieron para consolidar la torre 
circular, una de las estructuras más singulares del yacimiento. 
Funcionó como un elemento aislado del poblado desde el siglo 
VI a. C. hasta mediados del siglo V a. C., cuando se integró en 
la nueva planificación urbanística del asentamiento. Se cree 
que fue uno de los edificios emblemáticos del yacimiento y fue 
destruida a principios del siglo II a. C., durante la conquista 
romana. En esta torre se encontró en una campaña anterior 
una moneda, que se ha podido fechar este año. “Es romana, del 
año 209 a. C., lo que confirma la hipótesis de que los romanos 
destruyeron y quemaron esta torre, como prueba de fuerza, 
aunque el poblado continuó existiendo”, explica Diloli.

HISTORIA SOTERRADA
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La empresa IBER, Arqueología, Patrimonio y Turismo S. 
L., derivada de la URV (spin-off), finalizó la tercera y última 
campaña de excavaciones arqueológicas de la calle Croera, 
frente a la catedral de Tortosa, donde salió a la luz un tramo 
de la muralla romana del siglo III, y los restos de un ábside del 
que podría ser el primer templo cristiano de época visigótica. 
También se encontró una gran plataforma monumental de 
época altoimperial que podría haber funcionado como plaza 
pública y está relacionada con el podio de un templo, del siglo 
I, localizado hace cuatro años bajo el edificio de la Hospitalidad 
de Lourdes, contiguo a los solares que se han acabado de 
excavar. Los arqueólogos consideran que podría ser el foro de 
la Dertosa romana. En cuanto a la muralla romana, se trata 
de un tramo de más de 40 metros. Su orientación indica que 
cerraba y delimitaba la ciudad siguiendo el curso del río Ebro. 
El tramo se dirige directamente al portal de Tamarit, de origen 
medieval y conservado hasta la actualidad.
Asimismo, se identificó el que puede ser el primer conjunto 
episcopal cristiano de Tortosa, localizado en la campaña 
anterior. La situación al borde de la muralla es una 

característica muy común entre los conjuntos religiosos 
tardoantiguos, al tiempo que constituye un hecho propio de 
las sedes episcopales creadas en el siglo IV, entre los reinados 
de Constantino y Teodosio. La datación es, probablemente, 
contemporánea del Concilio de Tarragona (516), momento 
en que hay constancia del primer jefe de la sede tortosina 
históricamente documentado, el obispo Urs.
La excavación también sirvió para recuperar una antigua 
alcantarilla que desembocaba en el río en forma de tejado 
de casa, de época romana, así como estructuras de épocas 
posteriores, como la islámica, restos del antiguo cementerio 
de Santa Ana, estructuras de viviendas y monedas, cerámicas 
y otras piezas significativas que permiten resumir la historia 
de la ciudad de los últimos 2.000 años. “Los hallazgos 
corresponden a diferentes episodios históricos de la ciudad, la 
Dertosa romana, la ciudad visigótica, la Turtuxa andalusí, la 
Tortosa medieval y moderna”, según Jordi Diloli, coordinador 
de la excavación.
Finalizada esta etapa, el reto es hacer que este conjunto sea 
visitable.

LA CIUDAD DE TORTOSA AL DESCUBIERTO
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Un nuevo método permitirá identificar las diferentes levaduras 
de las cepas de forma rápida y precisa

Investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) trabajan conjuntamente con 
el Parque Tecnológico del Vino (VITEC) en el desarrollo de un 
método rápido de discriminación de levaduras que permitirá 
diferenciar, en pocas horas e in situ, cepas de Saccharomyces 
cerevisiae y de otras cepas de levaduras que se utilizan para 
elaborar vino.

El empleo de levaduras que no son Saccharomyces cerevisiae 
autóctonas durante el proceso de elaboración del vino es un 
método cada vez más utilizado, pues mejora las características 
organolépticas del vino final. Esto hace que las empresas 
vitivinícolas tengan especial interés en identificar y aislar las 
levaduras que tienen en sus viñedos y bodegas.
De hecho, la espectroscopia de infrarrojo ya se utiliza 
como sistema de control de la calidad del vino; con esta 
nueva aplicación, que combina el infrarrojo con el análisis 
multivariante, se propone también obtener información 

CEPAS MÁS SANAS
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Los programas formativos dirigidos a familias vulnerables en 
las escuelas mejoran el rendimiento de sus hijos

Identificar las características y el impacto social de los 
programas de formación de familias destinados a colectivos 
vulnerables en escuelas de primaria: este ha sido el objetivo 
del proyecto de investigación y desarrollo Edufam, un estudio 
de tres años de duración en el que ha participado un equipo de 
veinte investigadores de seis universidades que ha contado con 
la implicación de ocho centros educativos de Cataluña, Castilla 
y León, la Comunidad Valenciana, Andalucía y el País Vasco. 
Son escuelas con un alto porcentaje de familias en situación 
de vulnerabilidad.
La investigación ha consistido en analizar la formación que se 
lleva a cabo en estos centros y el impacto que tiene para el 
propio centro educativo, para el entorno y para las familias, 
tanto para los padres y madres que asisten a los cursos como 
para los hijos. Como resultado del seguimiento que se ha hecho 
a lo largo de tres años, el equipo investigador ha comprobado, 
entre otros aspectos, que, en relación con el alumnado, ha 
mejorado su comportamiento en el aula y también elementos 
clave vinculados con el éxito educativo, como el aumento 
de la motivación hacia el aprendizaje, el incremento de las 
expectativas educativas, la mejora del comportamiento, la 
percepción de bienestar en el centro educativo y la identificación 
de referentes educativos.

Beneficios para familias, alumnos, escuela y entorno
A través de un análisis cuantitativo y cualitativo, los 
investigadores han descrito los beneficios que esta formación 

tiene para los familiares, los alumnos, el centro y el barrio. 
Las sesiones formativas que se realizan en estos centros con 
familias vulnerables responden a las demandas de las personas 
participantes y tratan temas como la alfabetización, idiomas o 
talleres de inserción laboral. El porcentaje de seguimiento de 
las sesiones es muy elevado.
En líneas generales, en los familiares se ha observado 
un incremento del nivel cultural, de la motivación para 
el aprendizaje, de la seguridad, de la autoestima y de la 
participación, así como el surgimiento de liderazgos. Participar 
en la formación les ha aportado más oportunidades para 
acceder al mercado laboral, pues en algunos casos han hecho 
cursos para aprobar la ESO. En cuanto a los hijos, además de 
la mejora en los resultados educativos, en el comportamiento y 
en el incremento de sus expectativas futuras, se ha constatado 
un aumento de la motivación hacia el aprendizaje y la 
participación en diversas iniciativas.
En cuanto al centro, destaca la mejora de la comunicación con 
la familia y del clima escolar y la disminución de los perjuicios 
hacia las familias que pertenecen a minorías culturales. 
En referencia al entorno, los beneficios son el refuerzo de 
la relación entre la escuela y la comunidad, la resolución 
de conflictos racistas y clasistas y la mejora general de la 
convivencia.
La presentación de los resultados del proyecto se hizo el 10 
de junio en Madrid, con presencia de representantes de las 
seis universidades que han intervenido en la investigación: 
URV (coordinadora), Universidad de Barcelona, Universidad de 
Valladolid, Universidad de Sevilla, Universidad Internacional de 
la Rioja y Universidad Loyola-Andalucía.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
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El proyecto ha durado tres años (2014-2017) y se han 
seleccionado ocho estudios de caso centrados en programas de 
formación de familiares que han demostrado tener un impacto 
positivo en las familias vulnerables y sus hijos. Mediante 
técnicas cuantitativas y cualitativas se han identificado las 

características relacionadas con este impacto positivo y 
las formas de superar las resistencias y las dificultades de 
implantación. Todos los centros atienden población y alumnos 
de grupos vulnerables, con especial atención a familias gitanas 
e inmigrantes.

UNA INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL
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microbiológica. Esta nueva tecnología, desarrollada entre la 
Universitat Rovira i Virgili y VITEC, permitirá analizar muestras 
in situ gracias a un sistema portátil y obtener los resultados en 
pocas horas.
El proyecto está encabezado por Silvia de Lamo, del 
Departamento de Ingeniería Química de la URV, y Miquel 

Puxeu e Imma Andorra, del VITEC, y ha recibido 9.650 euros de 
la XaRTA (Red de Referencia en Tecnología de los Alimentos) 
para impulsar esta investigación, que se encuentra en fase 
inicial. Los investigadores calculan que la técnica podrá 
estar disponible en el mercado dentro de unos dos años, y se 
explotará conjuntamente con VITEC.
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Un trabajo de la URV evidencia la “esclavitud” de la movilidad en 
la Cataluña metropolitana con el seguimiento de los itinerarios 
de decenas de personas que se desplazan diariamente en 
transporte público o privado

“Movilidad y vida cotidiana en Cataluña” es el título del proyecto 
que durante más de tres años ha llevado a un equipo de 
antropólogos y geógrafos de la URV a hacer el seguimiento 
de personas que se desplazan a diario por el territorio, 
principalmente por motivos de trabajo. Algunos lo hacen 
en transporte público y otros en transporte privado, en unos 
casos desde hace poco tiempo y en otros, desde hace más 
de tres décadas. Más de setenta voluntarios han participado 
en el proyecto, y los investigadores los han acompañado en 
sus recorridos diarios: por trabajo, en su vida familiar y en el 
tiempo de ocio de fin de semana. Se les ha entrevistado y se 
les ha hecho un acompañamiento, a veces de días, y en otros 
casos, durante más de diez meses, fotografiando y filmando 
los trayectos.
Los expertos han utilizado técnicas etnográficas para analizar 
el fenómeno de la movilidad. El investigador Joan Josep 
Pujadas, coordinador del trabajo, explica que las condiciones 
laborales actuales, “con una continuidad no garantizada 
en muchos casos y con pocas posibilidades de aproximar el 
lugar de residencia al lugar de trabajo”, provocan que cada 
vez más los espacios de vida —de residencia, de trabajo, 
de aprovisionamiento y de consumo cultural— estén más 
dispersos por el territorio. Además, la explosión urbana 

convierte buena parte del territorio en una zona suburbana, 
que llega a buena parte de la costa —desde Premià de Mar 
a Cambrils— y afecta varias comarcas del interior del país: 
“Desgraciadamente, todos estos cambios territoriales no van 
acompañados de unas infraestructuras de transporte que 
garanticen una movilidad eficiente “, argumenta.
El estudio pretende anticipar problemas futuros, derivados 
sobre todo del déficit en materia de infraestructuras y de los 
altos costes de algunas de las ya existentes: “Desde Tarragona 
podemos ir a Barcelona en media hora con el AVE, pero, ¿a 
qué precio? ¿Cualquiera puede pagar billete y el parking de la 
estación del Camp? “, se pregunta Pujadas.

Transporte público y “tiempo creativo”
Entre los 72 casos estudiados destacan algunos ejemplos 
de personal de la Universitat Rovira i Virgili, tanto PAS como 
PDI, que se desplazan a diario desde Barcelona, Cambrils, 
Altafulla, etc. para ir al trabajo; casos de ingenieros que viven 
en Tarragona y que, para ir a trabajar a un polígono industrial 
de Barcelona, tardarían más de dos horas por trayecto si lo 
hicieran en tren, por lo que se han decidido por ir en coche, o 
un grupo de seis personas que comparten el viaje de Reus y 
Tarragona a Barcelona en tren —algunos desde hace más de 
diez años— para ir y volver del trabajo, entre otros.
Los investigadores han analizado también las relaciones que 
se establecen en los desplazamientos y cómo invierten ese 
tiempo las personas que utilizan el transporte público. El 
trabajo pone de manifiesto la exigencia de la vida metropolitana 

ESCLAVOS DE LA MOVILIDAD
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Fuerteventura recupera la tradición de la elaboración de 
vino y vuelve a confiar en el Grupo de Investigación en 
Tecnología Enológica de la URV (TECNENOL) para que 
continúe la búsqueda de las variedades autóctonas, una vez 
que ya ha caracterizado las de Lanzarote y La Gomera. Por 
el momento, la profesora Francesca Fort, responsable de la 
caracterización varietal de este grupo de investigación, ya ha 
estado en Fuerteventura invitada por el Cabildo para impartir 
una conferencia sobre caracterización e identificación de los 
viñedos ancestrales de esta isla del archipiélago canario y para 
intercambiar impresiones con los viticultores de la zona sobre 
la identificación varietal.
Los documentos históricos apuntan que el primer vino de las 
islas Canarias se elaboró probablemente en Fuerteventura. 

Cientos de años después se quiere recuperar esa tradición con 
un nuevo vino de la DOP Islas Canarias que busca crear una 
denominación de origen propia. Para ello es preciso identificar 
y recuperar las variedades autóctonas, por lo que precisan el 
apoyo de los investigadores de la URV, que pueden analizar las 
variedades existentes y determinar si entre ellas hay alguna 
propia.
El grupo de investigación TECNENOL de la Universidad dis-
pone de la base de datos de perfiles genéticos más importante 
de España, con 1.300 entradas que corresponden a unos 
700 perfiles genéticos obtenidos mediante la técnica de los 
microsatélites o SSR (Simple Sequence Repeats), que son 
secuencias de ADN en que un fragmento se repite de manera 
consecutiva.

LA URV COLABORA EN LA RECUPERACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE VINO EN 
FUERTEVENTURA



re
su

m
en

 e
n 

ES
PA

Ñ
O

L 
//

 U
R

V,
 R

EV
IS

TA
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
TA

T 
R

O
VI

R
A 

I V
IR

G
IL

I

71

y “la esclavitud que supone dedicar tanto tiempo a viajar” en un 
territorio donde las infraestructuras no se adaptan en muchos 
casos a esas necesidades.
Con el material reunido a lo largo de estos tres años de 
investigación han realizado un documental de 45 minutos de 
duración y un documental web a través del cual se puede hacer 
un seguimiento del proyecto, de la mano de sus protagonistas 
y de algunas entrevistas individuales. También se puede ver en 
ellos un análisis de los datos extraídos de las entrevistas y las 
opiniones de un amplio abanico de expertos.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Educación, lo 
han llevado a cabo los investigadores Joan Josep Pujadas, 
Gaspar Maza, Andrea Lolicato y Alba Medina, del Grupo 
de Investigaciones en Antropología, del Departamento de 
Antropología, Filosofía y Trabajo Social (DAFITS), y Santiago 
Roquer y Joan Alberich, del Grupo de Investigación en Análisis 
Territorial y Estudios Turísticos (GRATET), del Departamento 
de Geografía. Asimismo han contado con la colaboración de 
investigadores del Grupo de Investigación REURSE de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

La variabilidad climática afecta fuertemente a Europa: la 
sequía influye en la agricultura, los episodios extremos 

de temperatura incrementan la mortalidad, la presencia o 
ausencia de nieve incide en los recursos hídricos y el turismo 

LA URV COORDINA UN PROYECTO EUROPEO PARA DEFINIR Y OFRECER SERVI-
CIOS CLIMÁTICOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE DIFERENTES SECTORES
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Continúa en la página siguiente 6

La URV y el ICAC rinden homenaje al máximo especialista de 
la Tarraco romana traduciendo del alemán por primera vez una 
selección de artículos suyos

La inesperada muerte del profesor Géza Alföldy al pie del 
Partenón de Atenas en 2011 dejó consternados a todos sus 
amigos y colegas. La Universitat Rovira i Virgili y el Instituto 
Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) han querido homenajear 
a quien fue el máximo especialista de la Tarraco romana y 
doctor honoris causa de la URV presentando la traducción de 
sus artículos sobre las inscripciones de la ciudad, publicados 
originalmente en alemán. El libro, coordinado por Diana 
Gorostidi (URV-ICAC), ha contado con la colaboración de 
numerosos especialistas de ámbito hispánico y con el apoyo 
del Instituto Arqueológico Alemán (DAI).
Géza Alföldy. Estudios tarraconenses reúne una docena larga 
de artículos sobre Tarraco de este eminente historiador de 
la antigüedad y epigrafista, seleccionados a partir de su 
incidencia en el corpus epigráfico de Tarraco y precedidos 
de una introducción que ayuda a contextualizarlos. La obra 
muestra que la investigación del profesor Alföldy fue pionera en 
muchos ámbitos de la historia y de la arqueología de Tarraco, 
de la antigua provincia Tarraconensis y de Hispania en general.
Géza Alföldy (Budapest, 1935 - Atenas, 2011) fue uno de los 
principales historiadores de la antigüedad y epigrafistas de 
la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Doctor por 
la Universidad de Budapest en 1959, su carrera académica 
se desarrolló en Alemania, donde llegó a ser catedrático 
de Historia Antigua de la Universidad de Heildelberg desde 
1975 hasta 2002. Recibió numerosos reconocimientos en 
varios países y fue nombrado doctor honoris causa por la 
Universitat Autònoma de Barcelona (1988), la Universidad 
de Pécs (Hungría, 1992), la Universidad Eötvös Loránd de 

Budapest (1992), la Universidad de Lyon III, la Universidad de 
Bolonia (1992), la Universidad de Babe-Bolyai, Cluj-Napoca 
(Rumanía, 2004), la Universidad de Debrecen (Hungría, 2005), 
la Universitat Rovira i Virgili (2009), la Universidad de Viena 
(2011) y la Universidad Jónica de Corfú (Grecia, 2011). Entre 
otras distinciones, recibió la Creu de Sant Jordi del Gobierno 
de la Generalitat de Catalunya (2001) y la Medalla de Plata de 
la Ciudad de Tarragona (2008).
Sus principales líneas de investigación fueron la historia y la 
epigrafía del Imperio romano, especialmente la historia del 
ejército romano, las provincias romanas y la historiografía 
del Principado y de la antigüedad tardía. Sin embargo, fue el 
trabajo sobre las inscripciones de Tarraco lo que contribuyó de 
manera singular a la divulgación internacional del patrimonio 
arqueológico y epigráfico de la ciudad, primero con la 
publicación de las Römischen Inschriften von Tarraco (Berlín, 
1974) y, poco antes de su muerte, con el fascículo del Corpus 
Inscriptionum Latinarum (Berlín, 2011-2016), dedicado a la 
ciudad. Se trata de un patrimonio formado por más de 1.600 
inscripciones, latinas principalmente, pero también griegas y 
bilingües latín-ibérico.
Géza Alföldy nos enseñó, entre muchas otras cosas, que 
Tarraco destacaba sobre otras ciudades del Occidente romano, 
pues conserva la inscripción en piedra más antigua localizada 
fuera de Italia —el grafito de Minerva sobre la torre homónima 
de las murallas (siglos III-II a. C.)— y la inscripción monumental 
más larga hasta ahora reconstruida, la del podio del Anfiteatro 
con la reforma de Heliogábalo (221 d. C). También gracias a 
él sabemos que Tarraco tuvo como patrón al general Cn. 
Domitius Calvinus, el hombre de confianza de César y Augusto 
en Hispania, y que en la inscripción en su honor apareció 
por primera vez el nombre entero de la ciudad: Colonia Urbs 
Triumphalis Tarraco.

GÉZA ALFÖLDY, NOVEDAD EDITORIAL
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invernal y la velocidad del viento influyen en la generación 
de energía renovable. Son algunos de los ejemplos de cómo 
el clima afecta a los diferentes sectores y que evidencian la 
necesidad de contar con servicios climáticos adaptados a 
las necesidades de cada uno de ellos, especialmente en el 
contexto del cambio climático. Esto es lo que harán durante 
tres años los dieciséis grupos de investigación de doce países 
europeos (Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, 
Rumanía) socios del proyecto “Integrated approach for the 
development across Europe of user oriented climate indicators 
for GFCS high priority sectors” (INDECIS). Coordinados por 

el investigador del Centro en Cambio Climático (C3) Enric 
Aguilar, INDECIS proporcionará un enfoque integrado para 
producir un conjunto de índices climáticos relevantes dirigidos 
a la agricultura, la reducción del riesgo de desastres, la 
energía, la salud, el agua y el turismo. Para conseguirlo, 
se inventariarán y se catalogarán conjuntos de datos de 
precipitación, temperatura, velocidad del viento y duración del 
sol; se elaborarán nuevas bases de datos, y se desarrollarán 
nuevos métodos y herramientas para garantizar su calidad 
y homogeneidad. Además, se recogerá información sobre 
indicadores de clima y se trabajará para mejorarlos y 
convertirlos en un servicio adaptado a los diferentes sectores.

6 Viene de la página anterior

Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Pere 
Virgili (IISPV) y del CIBERDEM, liderados por Joan Josep 
Vendrell y Sònia Fernández-Veledo, han publicado en la revista 
Cell Death & Disease un estudio en el que identifican por 
primera vez el papel de la survivina, una proteína relacionada 
clásicamente con el progreso del cáncer, en la expansión 
patológica del tejido adiposo. Este tejido tiene un papel 
central en el desequilibrio metabólico relacionado con la 
obesidad mediante la producción desregulada de citoquinas 
y adipocitos. Además del riesgo asociado a las enfermedades 
cardiovasculares y diabetes, la obesidad también supone un 
riesgo importante para el desarrollo del cáncer. Las células 

madre humanas derivadas del tejido adiposo (hASCs, del 
inglés adipose-derived mesenchymal stem cells) tienen un 
papel fisiológico importante en la renovación tisular, pero son 
asimismo determinantes en el desarrollo patológico de la 
obesidad y cáncer asociados. Sin embargo, los mecanismos 
subyacentes a las alteraciones inducidas por estas hASCs en el 
cáncer siguen siendo desconocidos. En este trabajo  conjunto 
del IISPV y del CIBERDEM se ha investigado por primera vez el 
impacto de la obesidad en la expresión y los niveles circulantes 
de survivina, una proteína antiapoptótica (que inhibe la muerte 
celular) y un biomarcador diagnóstico de la aparición de 
tumores y su recurrencia.

IDENTIFICAN EL PAPEL DE LA PROTEÍNA SURVIVINA EN LA EXPANSIÓN 
PATOLÓGICA DEL TEJIDO ADIPOSO

Un 40% de los arrozales del delta del Ebro pueden peligrar 
en 2100 debido a la subida del nivel del mar, si no se actúa 
a tiempo; la cifra corresponde al escenario que se considera 
más probable, pero puede variar en función de las emisiones 
futuras de gases de efecto invernadero. Esta es una de las 
principales conclusiones de la tesis Modeling sea level rise 
impacts and the management options for rice production: the 
Ebro Delta as an example, defendida por la investigadora Ana 
Genua Olmedo, del Instituto de Investigación Agroalimentaria 
de la Generalitat en Sant Carles de la Ràpita (IRTA) dentro del 
programa de doctorado en Cambio Climático de la URV. Para 

elaborar su trabajo, Genua ha desarrollado varios modelos 
para predecir los impactos de la subida del nivel del mar en 
el delta del Ebro. Los modelos se basan en la identificación de 
las áreas propensas a ser inundadas, el volumen de sedimento 
necesario para mantener la elevación del terreno a pesar de 
la subida del nivel del mar, la salinidad del suelo y la pérdida 
de producción de arroz debida a estos impactos. Lo ha hecho 
considerando los escenarios previstos en el quinto informe 
de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (AR5 IPCC) para el 2025 y para el período de 2030 
a 2100.

UN 40% DE LOS ARROZALES DEL DELTA PUEDEN PELIGRAR EN EL AÑO 2100 
SI NO SE ACTÚA

Una investigación muestra, por primera vez, de qué manera 
el consumo de diferentes familias de polifenoles, como las 
proantocianidinas y el resveratrol, hace mejorar el efecto de la 
hormona leptina en animales obesos a través de la activación 
de las neuronas POMC del hipotálamo. Ya es conocido que la 
hormona leptina desempeña un papel clave en la regulación 
de la sensación de hambre en el cerebro, principalmente en 
la región del hipotálamo. Cuando se ingieren suficientes 
alimentos, esta hormona, secretada por el tejido adiposo, inhibe 
el apetito. Sin embargo, las personas obesas son insensibles a 

los efectos de la leptina, a pesar de tener grandes cantidades 
circulando en sangre. Las causas neurobiológicas de este 
trastorno son uno de los principales enigmas en el campo de la 
investigación en obesidad; por este motivo, diferentes centros 
de investigación de todo el mundo trabajan para desvelarlo. La 
investigación también ha puesto sobre la mesa de qué manera 
el consumo de frutas ricas en estos compuestos fenólicos, 
como la uva y la cereza, tienen la capacidad de modular la 
señalización de la leptina en estas neuronas, que es distinta en 
función de la estación del año en que se consumen estas frutas.

UN ESTUDIO DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE LOS POLIFENOLES PARA 
ACTIVAR LAS NEURONAS QUE CONTROLAN EL APETITO
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Continúa en la página siguiente 6

La 22ª edición de la Semana de la Ciencia ha llevado más de 40 
actividades de divulgación científica a todo el territorio

Un concurso de monólogos científicos, rutas teatralizadas para 
conocer la figura del científico Antoni Martí i Franqués, tertulias 
sobre ciencia, talleres para estudiantes sobre diferentes 
disciplinas científicas, un ciclo de ciencia y chocolate, paseos 
para observar aves en el Puerto de Tarragona... La 22ª edición 
de la Semana de la Ciencia llevó del 10 al 19 de noviembre más 
de 40 actividades a todo el territorio, en las que participaron 
alrededor de 2.500 personas. Una parte de estos actos se 
organizaron a través del campus extenso de la URV, que ofrece 
actividades en siete localidades, como La Sénia, Móra d’Ebre o 
Cambrils, con el objetivo de extender la divulgación científica y 
de incrementar las oportunidades de la sociedad para acceder.
Con el monólogo “Dientes, dientes, que es lo que nos gusta”, 
Carlos Sánchez, que hace un doctorado Erasmus Mundus en 
Cuaternario y Prehistoria, ganó el primer premio y el premio 
del público de la quinta edición del concurso Vols saber què 
investigo?, en el que seis doctorandos de la URV expusieron su 
investigación en forma de monólogo en el teatro Bartrina de 
Reus. El segundo premio fue para Ángel Huete, del doctorado 
en Estudios Humanísticos, por su monólogo “Llegaron 
los e-diccionarios”. El concurso, dirigido a estudiantes de 
secundaria, contó con la participación de los monologuistas 
científicos Big Van, que hablan de ciencia con humor.
También tuvo muy buena acogida la ruta teatralizada para 
conocer la figura del científico Antoni Martí i Franqués, dirigida 

a estudiantes de ESO y bachillerato, de la que también se hizo 
una sesión especial para familias, que sigue por la Parte Alta 
de Tarragona la pista del químico catalán nacido en Altafulla.
Durante la Semana de la Ciencia tuvo lugar asimismo la 
sexta edición del programa Fem Recerca!, que permite a los 
estudiantes de secundaria entrar en los laboratorios y en las 
aulas de la Universidad para participar en talleres científicos y 
ser los protagonistas durante unas horas. Además, el proyecto 
APQUA organizó, junto con la AEQT, talleres experimentales 
en los que los alumnos pudieron realizar actividades atractivas 
que ilustran diversos contenidos científicos relacionados con la 
ciencia y la tecnología químicas.
La URV y el ICIQ llevaron a cabo por primera vez el ciclo La 
Ciencia del Chocolate en la Biblioteca Pública de Tarragona. 
Esta propuesta, que tendrá continuidad hasta el mes de julio, 
se inició con el taller “Els orígens de la xocolata”, que impartió 
Laura Bricio, del Departamento de Historia e Historia del Arte. 
El ICIQ también organizó el taller de química en familia La 
Química dels Aliments!
También se inició un nuevo ciclo de cafés científicos Ciència 
a La Cantonada, con una conferencia titulada “La crisi 
constitucional catalana: com hem arribat fins aquí?”, a cargo 
de Jordi Jaria, profesor de Derecho Constitucional.
Jóvenes de todas las edades tuvieron la oportunidad de 
participar en diferentes talleres experimentales, como el Busca 
Tu ADN, que impartió Manuel García, biotecnólogo de la URV.
Además, la Semana de la Ciencia en Tarragona contó con 
actividades que organizan diversas instituciones del territorio.

CIENCIA PARA TODOS

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA // PÁG. 36

Se trata de un proyecto de divulgación científica protagonizado 
por científicos que investigan en la URV en programas de 
atracción de talento

La Unidad de Comunicación de la Ciencia (ComCiència) 
ha estrenado la serie Talent URV, una nueva propuesta 
multiformato de divulgación científica sobre temas que se 
investigan en la Universidad, que tiene el objetivo de dar a 
conocer el trabajo que hacen los investigadores a través de 
vídeos, reportajes escritos y redes sociales. Los protagonistas, 
de diversos campos del conocimiento, han elegido la URV 
para trabajar y han llegado a ella a través de programas de 
atracción de talento. El proyecto se complementa con una 
nueva entrega de la serie Ciencia en 1 Minuto, que explica 
conceptos científicos complejos con la ayuda de ilustraciones 
animadas.
Está previsto que Talent URV cuente inicialmente con diez 
capítulos, cada uno de ellos dedicado a científicos de diferentes 
disciplinas, hombres y mujeres que investigan en la Universitat 
Rovira i Virgili a través de un programa de atracción de talento 

(Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, programas de doctorado 
industrial, ICREA, etc.). Se elabora material audiovisual, 
escrito e infográfico para dar voz en primera persona a estos 
investigadores, que explican su experiencia y su trabajo.
Qué son las microalgas, salud y microbiota intestinal, las 
masculinidades alternativas para prevenir la violencia 
escolar, sensores, cómo mejorar el acceso a la vivienda o los 
catalizadores son algunos de los temas sobre los que trabajan 
estos investigadores. La serie parte de un videorreportaje 
de unos tres minutos de duración que se cuelga en el canal 
Youtube de la URV y en el que el protagonista habla de 
su experiencia en la Universidad y de su investigación. La 
entrevista también se transcribe para publicarla en el diario 
digital de la URV y el material infográfico se difunde a través 
de las redes sociales propias de ComCiència y de la URV con 
la etiqueta #talentURV, de modo que el público puede hacer 
preguntas a los investigadores y satisfacer su curiosidad, si le 
queda alguna duda sobre su trabajo.
La serie se ha planteado con el objetivo de acercar la actividad 
investigadora, científica e innovadora a la sociedad, estimular 

SE ESTRENA LA SERIE TALENT URV
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a los jóvenes a experimentar y estudiar ciencias, incrementar 
la cultura científica y promover la comprensión de conceptos 
científicos, motivar la participación ciudadana en los procesos 
de toma de decisiones en el ámbito científico y tecnológico, 
dar a conocer modalidades de financiación para investigar, y 
estimular a los investigadores a difundir los resultados de sus 
investigaciones en un lenguaje cercano.

Ciencia en 1 Minuto
Como complemento a la serie Talent URV, ComCiència ha 
iniciado una nueva edición de la serie Ciencia en 1 Minuto, 

cápsulas de vídeo de corta duración que, con el apoyo de 
ilustraciones animadas, explican de forma clara un tema 
científico y se traducen al español y al inglés. La serie también 
se difunde por el canal de la Universidad en Youtube y cada 
capítulo tiene relación con uno de los temas planteados en 
Talent URV.
Ambas series las ha elaborado la Unidad de Comunicación de 
la Ciencia de la Universitat Rovira i Virgili (ComCiència) con el 
apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT).

La Universidad favorece la creatividad y el emprendimiento 
impulsando la creación de empresas derivadas. En los últimos 
meses, se han creado tres

A lo largo de su trayectoria, la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) ha fomentado la creación de empresas derivadas (spin-
off) con la participación destacada de profesores y jóvenes 
investigadores.

Las empresas derivadas permiten concebir ideas de negocio 
basadas en el conocimiento y la tecnología creada en la 
Universidad. La Fundación URV forma parte de la Red de 
Unidades de Valorización de ACCIÓ del Departamento de 
Innovación, Universidad y Empresa de la Generalitat de 
Cataluña. La Unidad de Valorización de la Universidad, a través 
de URV Emprèn, asesora y acompaña en los proyectos de 
constitución de estas iniciativas emprendedoras.

IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

6 Viene de la página anterior
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Creatsens Health es una de las nuevas empresas derivadas 
de la Universitat Rovira i Virgili, que nace con el objetivo 
de mejorar el bienestar de las personas controlando 
los parámetros bioquímicos de la sangre de manera 
descentralizada, en concreto a través de un dispositivo que 
evitará que las muestras de sangre de los pacientes tengan 
que llegar necesariamente al laboratorio. Con el apoyo de la 
Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo (Madrid), el equipo 

emprendedor, junto con investigadores de la URV, el Instituto 
Catalán de Investigación Química e ICREA, han desarrollado 
una tecnología, protegida mediante solicitud de patente 
europea y americana, que controlará los niveles de creatinina 
en sangre de los pacientes. La iniciativa participó en la primera 
edición del programa CaixaImpulse, de la Fundación Bancaria 
“la Caixa”, y fue patrocinada por el programa de la Fundación 
Richi Social Entrepreneurship.

CONTROL DE LA FUNCIÓN RENAL

En 2010, la Universitat Rovira i Virgili apostó por IMICROQ, 
una empresa derivada de la Universidad que hoy cuenta con 
14 trabajadores y una elevada cualificación y experiencia. 
El verano pasado esta empresa de base tecnológica, que 
ofrece paquetes de instrumentación y dispositivos para 
detectar salmonela en muestras veterinarias, ambientales 
y de alimentación, cerró una ronda de ampliación de capital 
por valor de 1,5 millones de euros. Esta ampliación estuvo 
liderada por el Grupo SUEZ mediante su fondo de inversión 
VENTO (Programa Innvierte, en colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI) y el fondo 

de Caixa Innvierte Indústria, de Caixa Capital Risc. También 
participaron en ella sus inversores tradicionales Valtari, 
Somtobir y Sider.
SUEZ, a través de las empresas de su grupo, genera sinergias 
con los planes de negocio y comerciales de IMICROQ, además 
de colaboraciones en desarrollos tecnológicos como socio 
tecnológico preferente. Se espera que la plataforma analítica 
QFast® para la detección integrada de patógenos, ADN, virus 
y toxinas amplíe el abanico de productos para la seguridad 
agroalimentaria y avance en su comercialización internacional 
en los próximos años.

IMICROQ AMPLÍA CAPITAL

La empresa Kamleon Ventures, S. L. tiene como objetivo 
mejorar la salud de las personas mediante el control de la 
deshidratación. Para ello dispondrá de tecnologías portables y 
plataformas tecnológicas que incorporarán sensores químicos 
y bioquímicos que permitirán valorar diversos parámetros 
biométricos. Inicialmente se medirá a través del sudor y de la 

orina de la persona, para posteriormente, a partir de nuevos 
desarrollos, ampliar los fluidos que se podrán analizar. El 
equipo emprendedor, junto con investigadores de la URV, ha 
desarrollado tecnologías como el smart patch, protegido 
mediante solicitud de patente europea. Estas tecnologías 
pueden integrarse en una plataforma tecnológica que, de 

MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS



manera revolucionaria, permitirá a los usuarios minimizar 
el riesgo de sufrir deshidratación, una de las causas de 
lesiones entre deportistas y que puede provocarles graves 
problemas de salud. La URV acordó el pasado verano crear 
esta empresa derivada, que lideran el investigador del Grupo 

de Investigación de Quimiometría, Cualimetría y Nanosensores 
del Departamento de Química Analítica y Química Orgánica 
de la URV, Francisco Javier Andrade, y los colaboradores del 
grupo de investigación Jordi Ferré, Pär Blanking y Héctor 
González-Espressati.
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Un libro recoge las demandas de los empresarios de las comarcas 
tarraconenses. El territorio reclama más infraestructuras de 
comunicación y mejores herramientas de gobernanza entre 
empresa e instituciones

Las comarcas de Tarragona piden más infraestructuras de 
comunicación, mejor conectadas, y mejores herramientas de 
gobernanza entre empresa e instituciones para responder a 
los intereses del territorio de manera más eficaz. Así lo refleja 
el volumen II Jornades Comarcals Empresa i Territori, que 
reúne las 200 demandas de empresarios de las comarcas de 
la demarcación de Tarragona recogidas durante el año 2016, 
en una iniciativa conjunta de la CEPTA, la URV y la Diputación 
de Tarragona.
El libro presenta los datos de las comarcas del Camp de 
Tarragona y las Terres de l’Ebre y reúne las principales 

demandas de los pequeños y grandes empresarios, que se 
ordenan de manera esquemática con el propósito de hacerlas 
llegar a las instituciones que corresponda para su ejecución.
Aunque cada comarca tiene sus propias peticiones, hay 
una lista de reivindicaciones que son transversales a toda la 
provincia. Todas las demandas se extraen de las encuestas 
realizadas durante los encuentros que se llevaron a cabo en 
las diferentes comarcas de Tarragona.
Como resultado de esas reuniones se ha confeccionado 
un informe que define algunas actuaciones para incentivar 
el desarrollo económico y empresarial. A partir de esos 
datos, los responsables de la iniciativa (CEPTA, Diputación 
de Tarragona y Universitat Rovira i Virgili) han elaborado 
un diagnóstico comarcal y comparativo que se recoge en 
el volumen presentado el pasado mes de septiembre en el 
Campus Catalunya de la URV. La voluntad de sus impulsores 

¿QUÉ QUIEREN LOS EMPRESARIOS?
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Continúa en la página siguiente 6

Litigest Consultores tiene como objetivo potenciar el uso de 
la ejecución civil privada, una figura procesal escasamente 
empleada que supone una alternativa prometedora a la 
subasta judicial en el marco de un proceso judicial de ejecución 
forzosa. De este modo, se conseguiría la máxima rentabilidad 
de los bienes embargados y, por extensión, una mayor 
eficacia del sistema de ejecución civil. La firma gestionará la 
comercialización de bienes que son objeto de litigio pendientes 
de realización judicial por falta de pago del deudor. Se trata 
de la primera empresa derivada de la Universitat Rovira i 

Virgili que pertenece al ámbito jurídico y está integrada por 
las investigadoras del Departamento de Derecho Privado, 
Procesal y Financiero de la Universidad Elisabet Cerrato y 
Roser Casanova.
Esta iniciativa empresarial ganó el Premio Empresa Tarragona 
Impulsa 2017 en la categoría de proyectos empresariales 
en fase de idea. Sus impulsoras recibieron el galardón de 
manos del concejal de Empleo y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Tarragona, Francesc Roca, en un acto que 
tuvo lugar en el salón de actos municipal el 21 de junio.

PRIMERA EMPRESA DERIVADA EN EL ÁMBITO JURÍDICO

Albert Hurtado, doctor en Bioquímica por la URV y especialista 
en microbiología alimentaria, y Medir Vilà, ingeniero industrial 
y titulado en el máster MBA de la URV, decidieron hace dos 
años crear una empresa para ofrecer un producto que en 
aquellos momentos difícilmente se podía comprar: un refresco 
elaborado con kéfir de agua. Su estrategia fue crear un alimento 
que ya es de consumo habitual, como los refrescos, pero 
nutricionalmente más saludable, pues los probióticos mejoran 
la flora intestinal y potencian el sistema inmunológico. El kéfir, 
además, rehidrata, aporta minerales, regula el colesterol 
y es bajo en calorías y azúcares. De hecho, el kéfir de agua 
prácticamente no tiene azúcar, tiene millones de bacterias en 
suspensión y está enriquecido con los metabolitos que estas 
generan durante la fermentación.

Por el momento, la empresa comercializa el kéfir de agua 
en cuatro variedades (AQUA, la receta original; el de menta y 
jengibre; el de hibisco, y el de coco) que se elaboran en dos 
plantas, situadas en Navarra y Tarragona. La primera versión 
comercial salió al mercado en julio de 2016. El principal reto 
que han tenido que afrontar desde su lanzamiento ha sido la 
capacidad de producción. Actualmente producen unas 30.000 
botellas al mes, pero en breve esperan poder duplicar la 
producción.
El perfil del consumidor de los refrescos Prokey es una 
persona de entre 30 y 50 años, de poder adquisitivo medio-alto 
y preocupada por su salud. En cuanto al género, el 70% de los 
clientes son mujeres. Prokey se puede comprar en la mayoría 
de los herbolarios del país y también a través de la página web.

LA EMPRESA DE REFRESCOS SALUDABLES PROKEY DRINKS, NUEVA START-
UP DE LA URV
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es trasladar las propuestas a los responsables pertinentes y 
hacer su seguimiento posterior.

Reclamaciones en el área de infraestructuras
Todas las comarcas que participan en el estudio señalan la 
necesidad de mejorarlas, tanto en el ámbito ferroviario como 
en el terrestre, particularmente el corredor de la AP-7, en 
relación con el cual se plantea la necesidad de abaratar el 
coste de los peajes o de eliminarlos.

Falta de gobernanza
Todas las comarcas participantes destacan la necesidad de 
articular organismos que integren empresa, universidad y 
administraciones públicas que sean realmente útiles y que 
permitan mejorar la presencia de las comarcas de Tarragona 
en la toma de decisiones, tanto en el ámbito del territorio como 
en otros.

Dinamización y gestión de los polígonos industriales
Todas las empresas de las comarcas encuestadas apuntan 
a la necesidad de mejorar estas infraestructuras, pues se 
percibe una insuficiente dotación de recursos y una falta de 
estrategia conjunta a la hora de planificarlos, así como poco 
asociacionismo que permita que sus usuarios tengan fuerza 
para hacer valer su trabajo.

Formación adaptada
Los participantes en el estudio apuntan la necesidad de 
implantar planes de estudio que se adapten a la realidad 
y las demandas de la industria mayoritaria en cada una 
de las comarcas participantes, para fortalecer la relación 
entre formación y empresa, profundizando por ejemplo en la 
formación profesional dual en el conjunto de las comarcas de 
Tarragona.

6 Viene de la página anterior

La URV firma un acuerdo para crear el Sistema de Información 
e Inteligencia Turística de Cataluña con nueve universidades y 
entidades del sector

Cataluña dispondrá por primera vez de un sistema de 
información turístico propio que pondrá el conocimiento 
generado al alcance de todos. Así se desprende del acuerdo 
firmado en verano entre el secretario de Empresa y 
Competitividad, Joan Aregio, nueve universidades catalanas —
entre ellas la Universitat Rovira i Virgili— y diversas entidades 
del sector turístico.
El nuevo Sistema de Información e Inteligencia Turística de 
Cataluña (SIITC), único en el Estado, concentrará en una 
plataforma de datos la mayor parte de la investigación turística 
que se lleva a cabo en el país. Esto permitirá conocer mejor 
nuestro turismo, y esos datos, transferidos a las empresas, 
contribuirán a mejorar la competitividad.
Asimismo, el hecho de que estén implicados en él los 
grupos de investigación de las universidades incentivará a 
los profesionales de diversos ámbitos a trabajar de forma 
coordinada, para establecer sinergias y crear una plataforma 
de conocimiento que potencie nuevas investigaciones y 
colaboraciones entre universidades.
Los firmantes del acuerdo son los siguientes: Universitat de 
Barcelona,  Universitat Autònoma de Barcelona,  Universitat 
de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, 
Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat Pompeu Fabra - Tecnocampus de Mataró, 
Universitat Ramon Llull, Parque Científico y Tecnológico de 
Turismo y Ocio de Cataluña, Escuela Superior de Hostelería de 
Barcelona (ESHOB), Confederación Empresarial de Hostelería 
y Restauración de Cataluña (CONFEC), Ayuntamiento de 
Barcelona, Turismo de Barcelona, Diputación de Barcelona, 
Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, Patronato 
de Turismo Costa Brava-Girona, y Patronato de Turismo de la 
Diputación de Lleida.

Un sistema de información completo y complejo
La idea de crear un sistema de conocimiento turístico propio 
nace después de haber detectado algunas carencias en este 
ámbito. Para ello, se ha ideado un sistema de generación 
de conocimiento basado en tres ejes: la creación de una 
plataforma de datos que incorpore los datos existentes y genere 
nuevos indicadores a partir de la información disponible, la 
creación de herramientas de transferencia que canalicen los 
flujos de información entre los diferentes agentes implicados, 
y la constitución de redes de conocimiento o grupos de trabajo 
para procesar la información y crear nuevos conocimientos.
La plataforma de datos consistirá en un repositorio integrado 
de bases de datos relevantes para el conocimiento turístico de 
Cataluña. Podrán ser bases de interés turístico ya existentes 
(como los datos de IDESCAT, INE, etc.), bases de datos no 
turísticas pero de interés turístico (registros empresariales, 
registros de consumo, indicadores territoriales, ambientales 
o urbanísticos , etc.), indicadores derivados de fuentes 
de información en línea (análisis del comportamiento del 
consumidor; análisis de las dinámicas de la oferta de servicios; 
análisis de la imagen, reputación y posicionamiento de los 
destinos, etc.) o sistemas de conocimiento ad hoc orientados 
al conocimiento de dinámicas específicas.
Las herramientas de transferencia incluirán un servicio de 
generación de conocimiento que permitirá almacenar, analizar 
y visualizar los datos; un centro de transferencia que posibilitará 
la interacción entre los diferentes agentes que participan en el 
análisis y tratamiento de esos datos, y un portal de proyectos 
que pondrá la información generada al alcance de todos.
Las redes de conocimiento o grupos de trabajo estarán 
formados por profesionales de diversas instituciones y 
diferentes ámbitos que utilizarán los datos del SIITC para 
generar más conocimiento sobre temáticas de interés para 
el turismo (movilidad y flujos en el destino, comercialización, 
reservas y tarifas, comportamiento y hábitos del turista, 
gobernanza, emprendimiento, etc.).

SISTEMA TURÍSTICO INTELIGENTE

URV SOCIEDAD // PÁG. 41
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Continúa en la página siguiente 6

La URV inviste al antropólogo Claudi Esteva doctor honoris 
causa a título póstumo

El antropólogo Claudi Esteva fue investido doctor honoris 
causa a título póstumo por la Universitat Rovira i Virgili en un 
acto que se celebró el 10 de noviembre en el Paraninfo de la 
Universidad. Sus discípulos, hoy profesores del Departamento 
de Antropología, Filosofía y Trabajo Social, asistieron a un acto 
emotivo que sirvió para rendir homenaje a este precursor 
de la antropología en el Estado. La URV había aprobado su 
investidura en abril pasado; desgraciadamente murió el día 
4 de septiembre en Barcelona a los 98 años. Había nacido en 
Marsella, se crio y vivió en Barcelona hasta el exilio, debido a 
la Guerra Civil.
Precisamente, dos de sus alumnos de diferentes generaciones, 
los profesores Joan Prat y Àngel Martínez, fueron los 
encargados de presentar la laudatio a dos manos, en la que 
expusieron su trayectoria científica y académica. Para Joan 
Prat, la nueva disciplina representaba “una bocanada de aire 
fresco que abría las puertas a la diversidad” en el tiempo gris 
del franquismo. “Comprender y asumir que los márgenes de 
piedra seca construidos por los agricultores del pueblo eran 
cultura, y que no solo lo era la Sinfonía del Nuevo Mundo de 
Mahler [...], fue un descubrimiento de primer orden”, añadió.
Como recordó Àngel Martínez, más de 300 artículos y 23 libros 
muestran sus capacidades como teórico de la antropología 
y como etnógrafo en diferentes países, como México, Perú, 
Ecuador, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos, y varias zonas 
del Estado, como el Alto Aragón y Zamora. Hizo aportaciones 
muy destacadas en los ámbitos de la antropología psicológica, 
la antropología industrial y los estudios sobre etnicidad y sobre 
el mestizaje en América Latina. ¿Qué define un maestro? 
“De entrada, el rigor y la potencia intelectual, la imaginación 
creadora, el estímulo para provocar en los demás lecturas, 
pensamientos y reflexiones; pero también la pasión en la 

transmisión de conocimientos y esa extraña condición que 
podemos llamar carisma” , dijo Joan Prat.

Investidura simbólica

Berta Alcañiz, albacea de Claudi Esteva, su mujer, doctora en 
Antropología Cultural y profesora investigadora del Colegio 
Mexicano de Jalisco, fue investida en su lugar por el rector 
de la URV. Expresó el agradecimiento y la alegría que sintió 
el antropólogo al saber que la URV quería investirlo doctor 
honoris causa. En su discurso, de manera emocionada, hizo 
un recorrido por la vida de Claudi Esteva, un adolescente de 
14 años, intelectual, romántico y gran lector, afiliado después 
a las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña (JSUC): 
“Son experiencias de vida de una biografía que no ha sido 
estrictamente académica ni solamente científica, y que permiten 
definir el proceso, la historia personal y las condiciones que 
lo llevaron a ejercer plenamente la antropología “, manifestó. 
Mireia Esteva, su hija, recordó la vida difícil que tuvo su padre, 
nacido en una familia pobre; su determinación y perseverancia 
para conseguir los objetivos, y su capacidad de aprendizaje 
hasta el último momento.
En la intervención final, el rector hizo un símil entre los 
valores de Claudi Esteva y los de la Universidad, destacando 
la reivindicación de la universalidad del conocimiento como 
vehículo de comunicación entre los pueblos. “Hacerlo doctor 
honoris causa nos honra a nosotros”, afirmó.
Claudi Esteva Fabregat, formado como antropólogo en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia de México 
durante el exilio, fundó en Madrid, adonde regresó en los años 
cincuenta, la Escuela de Estudios Antropológicos, la primera 
institución de antropología cultural del Estado, y en 1972 creó 
el Departamento de Antropología Cultural de la Universitat de 
Barcelona. Introdujo la antropología cultural en la universidad 
española y catalana y fue maestro de maestros.

PRECURSOR DE LA ANTROPOLOGÍA

HONORIS CAUSA // PÁG. 44

La ETSEQ coordina un proyecto internacional financiado por 
la Unión Europea a través del programa Erasmus+ en el que 
participan países de Europa y Asia

“Hacia la excelencia en los planes de estudios de formación 
dual de las ingenierías” (TEEDE) es el título de un proyecto 
que se puso en marcha a finales de 2016 bajo la coordinación 
del investigador Laureano Jiménez, del Departamento de 
Ingeniería Química. Esta propuesta tiene como objetivo 
impulsar la educación dual, en la que parte de la formación se 
realiza en la Universidad y parte se lleva a cabo directamente 
en la empresa. Los países que forman parte de la iniciativa son 
Finlandia, Alemania, Italia, Rusia, China, Camboya, la India —a 

través de universidades e institutos tecnológicos— y Bélgica, 
en cuya capital, Bruselas, tiene su sede la Asociación Europea 
para la Garantía de Calidad en la Educación Superior (EAQA).
El proyecto busca fomentar la educación dual en los 
países asociados para promover la modernización y la 
internacionalización y poner el foco específicamente en 
los planes de estudios de las ingenierías, basándose en 
la convergencia con las políticas educativas de la UE. Los 
socios del consorcio del proyecto están muy enfocados a la 
tecnología y la ingeniería, y actuarán como centros regionales 
para implementar estrategias nacionales para la formación 
dual. La necesidad de formar profesionales en ámbitos 
altamente tecnológicos se debe a los cambios constantes de 

FORMACIÓN DUAL PARA INGENIERÍAS

INTERNACIONALIZACIÓN // PÁG. 45



 // resumen en ESPAÑOL
re

su
m

en
 e

n 
ES

PA
Ñ

O
L 

//
 U

R
V,

 R
EV

IS
TA

 D
E 

LA
 U

N
IV

ER
SI

TA
T 

R
O

VI
R

A 
I V

IR
G

IL
I

78

las tecnologías, que reducen el período de desarrollo de las 
aplicaciones ante las crecientes necesidades de la sociedad. 
Una de las respuestas a esta demanda son los programas de 
estudios flexibles a las demandas tecnológicas de las empresas 
con una fuerte base innovadora.
En la primera fase de la propuesta se detectaron los perfiles 
de interés en que se puede recibir el apoyo de las empresas; 
seguidamente se desarrollarán, modernizarán e implementarán 
planes de estudios (en grados y másteres) sobre la base de los 
principios de la educación dual, es decir, la combinación de 

educación formal en la universidad y la educación en el lugar 
de trabajo.
En este tipo de formación, los estudiantes son trabajadores de la 
empresa y tienen un contrato laboral y un salario. Las ventajas 
son que la formación se adapta y se aplica a las necesidades 
reales, y se fomenta la empleabilidad y la retención de talento. 
Para llevarlo a cabo, tanto las empresas como la Administración 
deben adaptarse a unos protocolos más ágiles y flexibles.
El proyecto, coordinado por la URV, cuenta con una financiación 
de cerca de un millón de euros y finaliza en 2019.

El programa Erasmus + dispone en la URV de una financiación 
inicial de casi 963.000 € para el curso 2017-18

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) ha concedido una ayuda de casi 963.000 euros destinada 
a proyectos de movilidad Erasmus + de educación superior. Esta 
aportación permitirá financiar los dos proyectos solicitados por 
el Centro Internacional con el objetivo de promover actividades 
de movilidad internacional de estudiantes y personal.
La mayor parte de esta financiación (programa KA103) se 
destina al proyecto de movilidad de alumnos (SMS) que se 
desplazan a otro país europeo para realizar estudios, aunque 
aumenta de manera progresiva la financiación para hacer 
prácticas en empresas (SMT). Por otra parte, se mantienen 
las movilidades de personal para formación y docencia (STT 
y STA). De entrada, se financiarán 345 peticiones de movilidad 
para estudios, 100 solicitudes para prácticas, 6 para formación 
y 15 estancias para docencia.
Los estudiantes reciben ayudas de entre 200 y 300 euros al 
mes, según el país de destino; quienes hacen prácticas reciben 
unos 100 euros al mes adicionales. Este año, además, se ha 
incrementado el complemento para estudiantes con rentas más 
bajas, que se aplicará tanto a movilidad para estudios como a 

movilidad para prácticas, en concreto, un importe adicional de 
175 euros al mes. Según la adjudicación del SEPIE, se pueden 
pagar un máximo de siete meses para estudios y un máximo 
de tres meses para prácticas. En este último caso, se asegura 
poder financiar todas las plazas otorgadas, lo que mejora las 
condiciones inicialmente previstas.

Movilidad en otros países
Además de la movilidad dentro de Europa, se han adjudicado 
fondos para el proyecto de movilidad con otros países del 
mundo, dentro del programa Erasmus + Internacional (KA107). 
Los países con que la URV tiene convenios para el curso 2017-
18 son Australia, Japón y Vietnam, adjudicados en un proyecto 
anterior, y Egipto, Marruecos y Sudáfrica, recientemente 
adjudicados.
Las movilidades de este programa cuentan con una financiación 
que incluye una ayuda para la estancia según el país y una ayuda 
para el viaje, en función de la distancia de desplazamiento, que 
es superior a la que ofrecían hasta ahora otros programas que 
permitían hacer movilidad a esos destinos.
Todas las universidades socias son líderes en su país y han 
sido escogidas atendiendo a su colaboración previa con la 
Universidad.

AYUDAS PARA LA MOVILIDAD
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JORDI GINEBRA, 
profesor del Departamento de Filología Catalana.

La nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans. Guia 
pràctica es el título del manual que el profesor Jordi Ginebra 
ha elaborado como resultado del análisis de la nueva normativa 
gramatical y ortográfica del Institut d’Estudis Catalans (IEC) y 
ha editado Publicacions URV. La obra, que tiene como objetivo 
proporcionar información práctica sobre la nueva normativa 
lingüística en los registros formales del catalán, reúne tanto 
los cambios que se han introducido como aquellos puntos que 
han generado debate, pero que no se han modificado. La guía 

es la primera obra de estas características que se publica 
tras los cambios en la normativa lingüística del IEC. El libro 
se ha editado en papel y en formato digital, de acceso libre 
(disponible en la web de Publicacions URV), y se encuentra a 
la venta y en intercambio en el repositorio UNE-REBIUN, el 
sistema de intercambio de libros digitales impulsado por la 
Red de Bibliotecas de las Universidades Españolas (REBIUN) y 
la Unión de Editoriales de las Universidades Españolas (UNE).

¿Cómo surge la idea de crear esta guía?
La nueva gramática del IEC es muy extensa y muy densa, y está 
principalmente dirigida a expertos. Es difícil que los usuarios 

“ES BUENO QUE LA LENGUA NORMATIVA NO SE APARTE MUCHO DE LA 
LENGUA ESPONTÁNEA DE LA GENTE”
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“normales” que quieren consultar una duda encuentren en ella 
orientaciones prácticas y concretas que les ayuden.

¿En quién se ha pensado a la hora de hacerla? ¿Qué 
encontrará el usuario?
Se ha pensado en personas que necesitan escribir en catalán 
estándar y que no tienen tiempo o preparación para hacer 
un análisis detallado de la gramática. Por ello, el usuario 
encontrará en ella instrucciones claras, concretas y breves, 
ilustradas con ejemplos. Por una parte, se recoge toda la 
información sobre construcciones que hasta ahora estaban 
excluidas de la normativa y que la nueva gramática permite usar 
como propias del estándar; un ejemplo es la locución degut 
a, que ahora ya se considera adecuada. Por otra, se detallan 
los usos controvertidos que algunos pensaban que serían 
admitidos como normativos y que, en cambio, el IEC sigue 
considerando impropios del estándar, como la concordancia 
del verbo haver. Muchas gentes pensaban que ahora ya sería 
correcto escribir “Hi han exercicis per corregir”. La gramática, 
en cambio, nos dice que no.

La aparición de las nuevas normas ortográficas del IEC fue 
controvertida, especialmente en algunos aspectos, como 
los acentos diacríticos. ¿A qué cree que responden estos 
cambios en la normativa?
En la ortografía responden a la voluntad de hacer una lengua más 
funcional, lo que no siempre se consigue. Con los diacríticos, 
el IEC ha hecho un buen trabajo. En otras cuestiones, como 

la del guion con los prefijos, no ha acabado de dar con una 
solución satisfactoria. Los cambios en la gramática responden 
a factores diversos, como la interpretación de la evolución de la 
lengua, el progreso en el conocimiento del sistema lingüístico y 
la voluntad de conciliar posiciones divergentes sobre el modelo 
formal de lengua.

La lengua estándar ¿se debe acabar adaptando a la forma de 
hablar de las personas, aunque sea en términos que hasta el 
momento se han considerado incorrectos?
Este es un tema controvertido. Los lingüistas están de acuerdo 
en que es bueno que la lengua normativa no se aparte mucho 
de la lengua espontánea de la gente, pero la lengua espontánea 
puede ser muy diversa. Un estándar es siempre un modelo 
unificador, en parte artificial y simplificado, y esto debe ser así 
porque es lo que se deriva de su funcionalidad. Esto sucede en 
cualquier idioma que tenga variedad estándar.

¿Y debe ser así en todos los casos?
Cuando es general en todo el dominio lingüístico y es genuino, 
es lógico que acabe pasando a formar parte del estándar. 
Cuando hay mucha distancia entre las variedades territoriales, 
es lógico que haya selección y que ciertos rasgos de un 
determinado lugar queden fuera del estándar. En catalán hay 
un problema adicional, que es la interferencia provocada 
por la presión del sistema del español: hay castellanismos 
ordinarios que es muy difícil que acaben siendo admitidos por 
la normativa.
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Continúa en la página siguiente 6

Dos líneas de autobús conectan Cambrils y Vila-seca con el 
Campus Bellisens. Con este nuevo trayecto se amplían las 
posibilidades de llegar a la Universidad en transporte público

El presente curso comenzó con la incorporación de nuevas 
líneas de autobús que comunican Cambrils, por un lado, y 
Vila-seca, por otro, con Reus, para ofrecer conexiones rápidas 
de los dos municipios con el Campus Bellisens. La línea Vila-
seca - Reus une también el campus universitario de Vila-seca 
con el reusense, de modo que se facilita la movilidad de los 
estudiantes entre los centros universitarios.
Los nuevos servicios de bus entre Cambrils y Reus y entre Vila-
seca y Reus cuentan con 9 expediciones de ida y vuelta, en el 
caso de Cambrils, y 12 de ida y vuelta, en el de Vila-seca. El 
trayecto está habilitado de lunes a viernes, en días laborables, 
y cuenta con paradas en el Campus Bellisens y en la estación 
de autobuses de Reus.
En el caso del servicio Cambrils-Reus, recogiendo la petición 
del Ayuntamiento de Cambrils, las nuevas expediciones 
tendrán parada en la estación de autobuses del municipio y 
en Vilafortuny, para cubrir también las necesidades de este 
núcleo. En concreto, el global del corredor cuenta con 32 
expediciones de ida y vuelta, 9 de las cuales acceden a Reus 
por Bellisens, por lo que son una buena alternativa para 
los numerosos estudiantes de la Universitat Rovira i Virgili. 

Asimismo, se garantiza la cobertura en las principales franjas 
horarias de la mañana, de modo que los usuarios del Hospital 
Sant Joan de Reus disponen de una buena opción en sus 
desplazamientos.
En cuanto al servicio Vilaseca-Reus, con las nuevas 
expediciones se atiende una doble demanda de movilidad, 
tanto para acceder a los centros universitarios de Reus como 
a los de Vila-seca. De este modo, la comunicación entre los 
dos municipios dispone ahora en total de 18 idas y 19 vueltas 
para atender la movilidad, teniendo en cuenta que ambos 
municipios también están conectados de forma directa por 
servicios ferroviarios.
Estos nuevos trayectos se suman a los que ya existen durante 
el horario lectivo, que conectan los campus universitarios con 
Reus, Tarragona y Salou.
Estos nuevos servicios, gestionados por la empresa Plana, 
suponen un gasto anual de cerca de 210.000 euros, que 
financia el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat, y formarán parte del sistema tarifario integrado 
de la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) del Camp de 
Tarragona.

Descuentos a la comunidad universitaria
Desde 2016, los miembros de la comunidad universitaria tienen 
un descuento del 10% en los títulos de transporte integrados 

VEN EN TRANSPORTE PÚBLICO

VIVE LA URV // PÁG. 52
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T-Mes, T-50/30 y T-10/30 de una, dos y tres zonas. Este 
descuento es fruto del acuerdo entre la Autoridad Territorial 
de Movilidad (ATM) y la Universidad para potenciar el uso del 
transporte público entre la comunidad universitaria. Para 
acceder al descuento, los usuarios deben dirigirse al Centro 
de Atención al Cliente de la ATM, ubicado en la estación de 
autobuses de Tarragona, y acreditar que son miembros del 

colectivo de la Universitat Rovira i Virgili presentando el carnet 
universitario.

Un euro para ir a Tortosa
Sigue vigente la campaña de la Universidad que permite 
desplazarse a Tortosa desde Móra d’Ebre, Gandesa o Amposta 
por solo un euro.

6 Viene de la página anterior

 // resumen en ESPAÑOL
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 // summary in ENGLISH

This new publication of the Revista de la URV practically brings 
the commemoration of our 25th anniversary to an end. The 
anniversary has been celebrated by a wide range of different 
events – in many of which you will have taken part – which have 
been made possible by the sponsorship of many institutions, 
businesses and organisations to whom I am very grateful.
It was decided that the celebrations should be held in different 
towns and cities to highlight the University’s deep roots in the 
region, which have helped us to build our university cities, and 
to show our gratitude for all the support given over the last 
25 years. In chronological order, we began the commemoration 
with the inauguration of the academic year in Reus; the main 
ceremony was held in Tarragona; the Night of the URV, which 
pays tribute to the professionals and companies who give their 
support to the University was in Vila-seca; the prize-giving 
ceremony for undergraduates and master’s degree students 
was held in El Vendrell; and, finally, by means of a closing 
ceremony, the current academic year was inaugurated in 
Tortosa.

This is how we have celebrated the first 25 years of an 
institution that has put particular emphasis on research as a 
requisite for quality teaching and the effective transfer of the 
knowledge generated to society, in conjunction with model of a 
decentralized university with a single vision that has supported 
its endeavours in all areas of knowledge.
The University’s role has been reinforced by the 2nd Strategic 
Plan for Research and Innovation, passed by the University 
Senate last June and which aims to maximise the social impact 
of all our activity, to continue contributing – as we have done so 
far – to the economic, social and cultural development of the 
Tarragona region. To carry out this role, however, we must be 
able to rise to the challenges facing our university, one of which 
is to complete the infrastructures that are still pending even 
after the first 25 years. Very soon we hope to extend Campus 
Catalunya to make room for the Degree in Education. 

Josep Anton Ferré Vidal
Rector

URV: 25 YEARS SERVING SOCIETY

EDITORIAL // PAGE 3

ALBERT MERCADÉ, 
coordinator of El matí de Catalunya Ràdio.

What made you decide to become a journalist if your first 
degree was engineering?
My vocation was for journalism but when I was 18 the 
socioeconomic context was beginning to suggest that the world 
of journalism was on the decline and my family advised me to 
do engineering. Half-way through I realised that I was not at all 
satisfied. I finished Telecommunications and after a few bridging 
courses I ended up doing Journalism. I got to where I wanted to 
go but by taking a longer route.
What was the challenge the first season as coordinator of El 
matí de Catalunya Ràdio?
To survive. I was taking over the engine room of an ocean liner. 
We were doing live radio seven hours a day and, for the moment, 
it’s going well. The challenge was to make a programme that was 
a combination of public service, entertainment and information. 
All these three parts are essential to a programme of this sort 
on the public radio. We’re happy with the quality and, in terms of 
quantity, the audiences are getting bigger and bigger.
You belong to the generation of journalists who are digital 
natives. How has the way of doing journalism and consuming 
it changed?
My generation started work at a time of maximum tension for 
journalism, the media, concepts and social legitimacy. The only 
thing we could do was resist as best we could but some things 
have been in our favour: the social networks had been fully 
implemented, digital newspapers had shaken up the market 

of the traditional press and we did not have to go through all 
those problems. But at a time that there is so much information 
available it is more necessary than ever to be rigorous, check 
all our information and not be in too much of a hurry. Our job is 
not to be the first to send out a tweet on Twitter, but to ensure 
reliability, that what we are saying has been verified and that 
we are not falling in to the trap of sensationalism. We need to 
go back to the origins of journalism because, if we do not, we 
will not be offering much more than someone with a mobile and 
Twitter.
And what role does society play in all this? Because it is a 
consumer crisis, too.
When the opinion polls put journalists at the bottom of the list 
of respected jobs, you have to stop and think about what we are 
doing badly. We have been rethinking things and the media are 
now a little more balanced: the digital media have found their 
niche and the slower forms of journalism have adapted to the 
new situation. Bit by bit we are finding a place for ourselves 
and some media are being very successful (for example, the 
magazine 5W). The general public is very receptive to slower 
journalism. That is the way forward.
What skills do journalists finishing their degrees today need 
to have?
They have to be constantly on the move because it is highly 
unlikely that will finish their degree and find a job for life. They 
have to be multidisciplinary, get their name known because they 
do good work, and then hope that they start getting opportunities. 
And, of course, show that they can respond to the opportunities 
they are given. One of the aspects to be analysed is whether 

“WE NEED TO RETURN TO THE ORIGINS OF JOURNALISM”

PROFILES // PAGES and4 5
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 // summary in ENGLISH

the job market has the capacity to absorb all the graduates in 
Journalism and Communication every year. These students 
have the added problem that in recent years a lot of people have 
lost their jobs because of the crisis of the sector and they have 
experience and good curriculums.
Why is it that there is so much media interest in human towers?
Because they have become mainstream. You only have to look at 
the number of people in the tower-building teams, the number 
of teams, the fact that they are spread all over the region, the 
crowds that go to the exhibitions … The only strange thing about 
all this is that it was not on the television long before now.
In 2016 you did the first broadcast of the Human Tower-
Building Competition in English and it was unexpectedly 
successful. What was the experience like?
It was a challenge to explain to other countries what was 
happening here, give the context of a sample of popular culture 
with more than 200 years of history, which has lasted over time 
despite all the social and political problems, and that this is 
how it is being expressed in the 21st century. It is not easy to 
get a foreign television company to come with people who have 
never seen human towers before and for them to explain things 
from the Catalan tower builders’ point of view. I think that the 
programme broadcast by RedBull Television was extremely 
powerful and absolutely suitable because they put the means at 
our disposal and then allowed us to give the explanations. The 
short clip that RedBull Television published on Facebook has 
reached more than 100,000 people because the other videos on 
the same channel don’t reach even 10. This just goes to show 
that we have a treasure and we should take care of it.
In your capacity as a researcher, what do you think of how the 
international media have dealt with the Catalan process?
Well, the most important thing is that after 1 October the Catalan 
problem became one of the focuses of the international media. 
But so far much of what the world was being told was not very 
true. The world had not really taken much notice of us and when 
they started to do so they did not reflect a great deal on what 
was going on. Whenever I spoke to correspondents, they all 
said the same: the process was taking too long and the longer 
it went on the more difficult it was to sell them our reports. 
So eventually it boils down to the fact that abroad you are only 
news when things happen. Until the violence of 1 October, which 

was the beginning of something that we still have to analyse, in 
Europe there had been a lot of discussion about the parallelism 
with the case of Scotland. This was useful because it allowed 
readers to situate the conflict. It is also quite curious that when 
there are big events and the people go into the streets to protest, 
the institutional version takes a back seat and the foreign 
press focus on personal, more emotional, experiences, on the 
protesters themselves. The meant that the discourse was much 
more permeable because it was delivered in the words of the 
protesters.
And what conclusion do you draw from your analysis of how 
the process was reported here?
We reporters have to get our act together because if our job is to 
give rigorous explanations of what is happening, we are not doing 
it well. The general lines of the reporting in the Spanish press 
and the Catalan press are quite different. So the conclusion is 
that the media are no longer reporting events but broadcasting 
the political discourse. We have become actors.
To what extent has your time at the URV influenced your 
professional career?
Wherever I have spent some time and made some effort I 
have learned something. And one of these places is the URV. 
You can get something positive out of everything: my degree 
in Journalism at the URV, my master’s degree at the Pompeu 
Fabra University, the time I spent at TAC 12, Tarragona Ràdio, 
when I reported on human tower building for La Vanguardia, etc. 
Without all this I would not be where I am now. Everything I have 
done and all the mistakes I have made have been useful.

MULTIDISCIPLINARY JOURNALIST
His vocation was fundamental in his choice of career and, 
although he is still young, he has not only worked in several 
media and is now directing one of the most popular morning 
radio programmes but he is also sharing his passion for 
journalism by doing research and teaching at the Pompeu Fabra 
University. Qualified in telecommunications and journalism 
at the URV, Albert Mercadé argues in favour of the unhurried 
production and consumption of news. A human tower builder for 
the Jove de Tarragona, he was one of the people responsible for 
making the first broadcast in English on human tower building 
for an international audience.

The Universitat Rovira i Virgili is one of the top 9% of universities 
in the world in terms of scientific output and impact

The Universitat Rovira i Virgili’s scientific output and impact 
are playing a leading role on the world stage. The University 
is among the 329 universities in the world (about 9% of the 
total) whose scientific output and impact is greater than that 
of other groups of universities according to the evaluation of 
the annual average for the period 2011-2015. A second group of 
262 universities (7% of the total) have a lower scientific output 
but a higher scientific impact. A third group of 359 universities 
(9% of the total) have a higher scientific output and a lower 

scientific impact. And, finally, the fourth group, consisting of 
2,837 universities (75% of the total) have lower scientific impact 
and output.
This data comes from the “Report on Research and Innovation 
2016”, which was submitted to the Governing Council on 10 July 
and reports the results of the URV’s research and innovation 
activity by means of which the institution fulfils the second of the 
missions it has been entrusted: the generation of knowledge.
In 2016, the URV’s scientific output indexed in international 
databases (Web of Science and Scopus) consisted of 1,261 
documents (1,224 in 2015) and 523 articles and books (according 
to Sínia and GREC). In the period 2006-2016, the number of 

RECOGNISED SCIENTIFIC OUTPUT
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Highly Cited Papers increased to 124 in comparison with the 
106 of 2005-2015. According to Essential Science Indicators 
the University has been scientifically visible in chemistry, 
engineering, clinical medicine, agricultural sciences, 
environment and ecology, geosciences, and biochemistry and 
biotechnology.
During 2016 the URV also increased its participation in 
international projects, particularly in those for Horizon 2020. 
The resources made available to research programmes and 
support also increased slightly.

The funds assigned to research last year (the sum of competitive 
funding, non-competitive funding and URV funding) amount 
to €28.4 million. Of this total, 58% (€16.4 million) were spent 
on employing more research staff. There are 1,131 people 
employed to carry out research at the URV.
During the 2015-2016 academic year, 242 theses were defended 
(30% by international doctoral students), in comparison to 191 
the previous year. Between 2005 and 2016, about 20 spin-off 
companies have been set up at the URV and three start ups. 
And in 2016, 12 companies were operating.

Continued on the next page 6
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The institution brings its 25th anniversary to a close by stressing 
the internationalization of the project and the success of the 
regional model

The URV has concluded a whole year of activities to celebrate 
its 25th anniversary with a closing ceremony in the Felip Pedrell 
auditorium in Tortosa. The aim was to emphasise the institution’s 
commitment to the entire territory that it serves through its 
various campuses in different cities of the Tarragona region, 
including the Terres de l’Ebre campus in Tortosa. During his 
speech, the rector, Josep Anton Ferré, stressed the importance 
of this territorial model. “Over the last 25 years, 45,000 students 
have graduated at the URV, three quarters of whom are the first 
generation in their families to go to university. They would not have 
been able to do so if the URV had not implemented this territorial 
model”. The rector also highlighted the university’s commitment 
to internationalisation, a commitment that is reflected in the 
leading international rankings on university quality.
Regarding the Terres de l’Ebre campus, the rector pointed out 
that it currently has nearly 800 students and that the hope was 
to at least “maintain this figure or even increase it to over 1000 
by broadening the range of courses available, although detailed 
consideration will be required to make this a reality”.
The inaugural lecture of the academic year was given by Robert 
Rallo, who is currently a scientist in the Advanced Computing, 
Mathematics, and Data Division at the Pacific Northwest 
National Laboratory in Richland (Washington, USA). Born in 
Amposta, Dr Rallo is a professor in the Department of Computer 
Engineering and Mathematics at the URV and in his lecture he 
highlighted the quality of the courses and research conducted at 
the URV. “Many think that in the USA people are more intelligent 
or better than we are. This is not true. The people with whom 
I have collaborated at the URV are just as talented. The only 
difference lies in the resources available. The human talent that 

we have here is the equal of any that can be found anywhere else 
in the world”, he stated. Dr Rallo also referred to the current 
political situation. “It is a special time to be in Catalonia and I 
would like to take this opportunity to send a message of support 
to an ex-student, the IT expert Joan Manel Gómez, who has been 
arrested for doing his job”. The mayor of Tortosa, Ferran Bel, 
also referred to the situation and asked for a round of applause 
for the Treasury Secretary and ex-delegate of the Catalan 
government in the Ebre region, Lluís Salvadó.
For his part, the director general of Universities, Josep Pallarès, 
pointed to the success of the Catalan university model. “In 
contrast to other countries, university quality is distributed 
throughout the various territories and we receive 3% of the funds 
set aside for research even though we represent only 1% of the 
population”, he stated.
The ceremony featured a film depicting the university’s various 
achievements during its 25-year existence, from its first academic 
year (1992-93) as an independent university to the present. 
Various awards were also handed out. First there were awards 
for 114 members of the teaching staff and administrative staff 
who have been with the university since it was founded and who 
have therefore completed 25 years of service to the institution. 
There were also 22 special prizes for doctorates completed 
during the 2015-16 academic year. There were also awards for 
the best sportsman and sportswoman in the 2016-17 academic 
year (Gerard Francino, Chemistry, in the padel category; and 
Maria Tibau, Tourism, in the athletics category, respectively), 
three Xavier López Vilar prizes for quality and improvement 
in administrative and technical management; the University 
Medal, awarded to the thirteen individuals who retired during 
the 2016-17 academic year; and four Distinguished Professor of 
the URV awards. The ceremony featured performances by the 
URV Orchestra, conducted by Marcel Ortega, and the Cambra 
Tyrichae Choir, conducted by Andreu Ferré.

A LOOK TO THE FUTURE

INSTITUTION // PAGE 8

The University consolidates its position in such leading rankings 
as the Times Higher Education

The URV is making a name for itself in the world and has 
confirmed its international competitiveness. For the third 

RECOGNISED SCIENTIFIC OUTPUT
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consecutive year, it has been placed among the top 500 
universities, according to the world ranking of universities for 
2018 published by the journal Times Higher Education (THE). 
This classification ranks it between positions 401 and 500, with 
a score of 39.9, two points more than 2016 (37.5).
This classification applies standards to the principal missions 
of a global research university and is produced by combining 
13 indicators from 5 main areas weighted as follows: teaching 
(30%), research (30%), citations (30%), internationalization 
(7.5%) and transfer (2.5%).
The URV has improved in four of these five areas: in teaching it 
has gone from 21.5 to 22.2% and in research from 15.8 to 17.2%. 
The best score was once again for citations, the impact of our 
researchers’ publications, with 76.4 points, an improvement of 
the 72.1 of the previous year. Here the influence of research is 

examined by calculating the number of times the work published 
by a university is cited by other world researchers. The URV has 
also increased its internationalization rating by more than two 
points (from 45.5 to 47.7) and it has suffered a slight set back 
only in transfer (from 35.2 to 34.5).
The URV is sixth out of the 29 Spanish universities in the ranking 
and in the same position as the Universitat Politècnica de 
Catalunya. They are both between 401 and 500 since the Times 
Higher Education ranking does not distinguish the individual 
positions of the 100 universities within this range.
The 2017 ranking of young universities, also drawn up by Times 
Higher Education, has placed the URV in 76th position on a list 
of the 200 best universities in the world less than 50 years old. 
This classification is published with the objective of showing that 
excellence can be reached in a relatively short period of time.

6 It comes from the previous page
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The Board of Trustees recognises six projects in the first edition 
of the Awards for the Social Impact of Research

There were a total of 28 entries in the first edition of the Awards 
for the Social Impact of Research, given by the URV’s Board of 
Trustees as part of a symposium that was held last July in the 
University’s auditorium.
In this edition there were two categories: ex ante for projects 
that have yet to be initiated or which are only partially 
completed, and ex post for projects that have already proved 
to have an impact on society. In each category a prize was 
awarded in three different knowledge areas. In the social 
sciences and humanities, the ex ante prize was for the 
project “Companies and human rights” by the group Territory, 
Citizenship and Sustainability, and the ex post prize was for 
the project “The Plio-Pleistocene at the Camp dels Ninots 

and the pre-coastal depression: palaeoclimatic evolution, 
human and faunal dispersions” by the IPHES’s research group 
Human Autoecology of the Quaternary. In the experimental 
sciences, engineering and architecture, the ex ante prize was 
for the project “Smart biomimetic materials” by the research 
group Meteor, and the ex post prize was won by “Detection 
and analysis of breast cancer using computer vision,” by the 
research group Smart Robotics and Vision.
In the health and life sciences, the winning ex ante entry was 
“Chronicity and family carers: positive mental health, problem 
solving and electronic health (web 2.0 and APP). The project that 
has already been put into practice is entitled “Tool for taking 
decisions about possible post-mastectomy reconstruction in 
cases of breast cancer,” submitted by the Research Group in 
Applied Medicine from the Hospital Joan XXIII. These six projects 
were awarded 4,000 euros to improve their impact on society.

RESEARCH WITH SOCIAL IMPACT

INSTITUTION // PAGE 10

In the 2017 edition of the Shanghai ranking, the URV appeared 
between position 601 and 700 of the best 800 universities in the 
world. The list contains ten academic fields in which the URV is 
a leading world figures.
In the field of the natural sciences, chemistry is in position 
201-300 and geography in 151-200. In the field of engineering, 

electricity and electronics, instrumentation and technology, and 
chemical engineering are in position 201-300, while computer 
science and environmental science are in position 301-400. As 
far as the life sciences are concerned, biological sciences are in 
position 401-500. Finally, in the field of medicine, public health 
is in position 301-400 and pharmacy is in position 401-500.

TEN IMPORTANT AREAS OF THE SHANGHAI RANKING

The Catalan Government recognises the first graduates of the 
industrial doctorate programmes

Doctoral students, thesis supervisors and company 
representatives from the 127 research, development and 
innovation (RDI) projects carried out as part of this programme 

all over Spain were paid tribute to in an awards ceremony held 
at  the Palau de la Música in Barcelona, for the first graduates 
of the Plan for Industrial Doctorates (DI). These graduates, 
including Universitat Rovira i Virgili researchers and doctors, 
had taken part in the pilot scheme in 2012 or the courses run in 
2013 and 2014.

INDUSTRIAL DOCTORATE: FIRST GRADUATES

INSTITUTION // PAGE 11
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The Plan for Industrial Doctorates was initiated in 2012 with a 
pilot scheme and there have now been fiver separate editions 
which have led to 345 research, development and innovation 
projects. Both public and private Catalan universities and 
research centres have taken part alongside 235 companies and 
institutions of all sizes, mainly SMEs (more than 50%), but also 
emerging companies, foundations or non-profit associations.
The aim of the Plan for Industrial Doctorates is to contribute 
to the competitiveness of Catalan business and research, to 
reinforce the instruments for recruiting the talent generated 
in the country and place future doctors in a position to be able 

to carry out RDI projects in companies or institutions. The 
essential feature of the Plan is the research project in a business 
environment during which the doctoral students receive their 
research training in collaboration with a university or research 
centre. This then becomes the subject of their doctoral thesis.
The Plan is organized by the Agency for the Management of 
University and Research Grants (AGAUR) and supported by 
the Consortium of University Services of Catalonia (CSUC). 
Likewise, it has the support of the 12 Catalan universities and 
the business world to encourage the transfer of knowledge to 
the productive sector.
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Researchers from the URV, the IISPV and the Hospital Sant 
Joan de Reus find out how this technique helps to protect 
healthy skin in treatment for skin cancer

A group of researchers from the URV, IISPV and the Sant Joan 
Hospital in Reus has found a way of simplifying the treatment 
of skin-cancer patients. They have managed to make it more 
comfortable for them and more economic for hospitals: with a 
scanner and a 3D printer doctors can produce a personalised 
piece of material that can protect the healthy skin that 
surrounds the tumour that is to be subject to radiation.
Skin cancer can be subject to two different treatments: surgery 
or radiotherapy. Brachytherapy is a radiotherapy treatment 
which consists of placing radioactive material in direct contact 
with the tumour. When they are applying this treatment, 
doctors have to use a sort of shield to protect the healthy skin 
surrounding the tumour.
The results of this research project have been published in 
the Journal of Contemporary Brachytherapy. The researchers 
Andreu Sintas and Domènec Puig, from the URV’s Department 
of Computer Engineering and Mathematics, and Meritxell 
Arenas and Mònica Arguís, from the Pere Virgili Institute for 
Health Research and the Sant Joan University Hospital in Reus, 
have found a better way of protecting the skin surrounding a 
tumour in the nose. The research has focused on this area 
because it is highly irregular although the results can be 
applied to any part of the body.
At present a mask is made by hand so that the treatment can 
be administered and the skin that does not require radiation 
protected. Before this, however, a mould of the face is made 

with alginate. This is done by placing a piece of plastic on the 
patient’s face and then pouring the alginate over it so that it can 
take the shape of the area. After 24 hours, the mould is dried 
and, with several layers of wax, used to create the mask that 
the patient will wear during treatment with radiation.
This system is highly uncomfortable for patients, who are 
involved in a “long, laborious process which requires them to 
go to hospital on more than one occasion.”
This research has changed the whole process quite dramatically. 
The patient’s face is scanned and the shape is digitalised. Then, 
specialised computer software designs the mask which is sent 
to the 3D printer and is ready within 7 hours. This innovative 
technique is a more comfortable solution for patients because 
they have to keep still only for a few seconds while the manual 
scanner is being passed over their faces and there is no direct 
contact with the skin. It is as if an X-ray were being taken. The 
mask is produced much more quickly and cheaply, because no 
material is required other than that which is used to make the 
mould. What is more, the mechanically-made mask enables 
the radiotherapy to be applied more accurately. In fact, the 
viability study concludes that the new technique will cut the cost 
of making a mask by half “because no tomography is required,” 
says Andreu Sintas, an electrical engineer at the URV and the 
laboratory technician who has supervised the project. “It is also 
cheaper in general because the wax that is used now is more 
expensive than the material needed by the 3D printer,” he adds.
Now the radiophysicists at the Sant Joan Hospital in Reus are 
studying what material is best for making these masks so that 
the technique can be incorporated into the daily activity of the 
institution.

3D PRINTING APPLIED TO CANCER

RESEARCH // PAGE 14

A new algorithm enables internet users to control the personal 
data they provide as they browse

Pay-per-Tracking is the name of the new web-tracking model 
that puts users in charge of deciding whether to reveal their 

internet activity to those companies that monitor people’s 
daily browsing. The algorithm takes the form of an extension 
to Firefox and Chrome, and internet users will be able to 
decide what information they want to be monitored and how 
much they want to charge others to have access to it. It has 

PERSONAL DATA: THE USER DECIDES

RESEARCH // PAGE 15

Continued on the next page 6
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been designed by Javier Parra-Arnau, a researcher from the 
Department of Computer Engineering and Mathematics.
Companies known as data brokers track the digital life of 
internet users through their web browsing, and their comments 
and interactions on the social networks in order to get to 
know what sort of users they are, their behaviour and their 
tastes. Recently, however, a series of companies have emerged 
(led by Datacoup) that, instead of acquiring this without the 
knowledge or the permission of the users, offer to pay them 
for the information they are interested in.
In this context, the algorithm developed by the URV has a 
range of advantages for users who wish to sell their browsing 
data to these new companies. With Pay-per-Tracking, internet 
users can control their privacy because they decide which 
category of sites can be tracked. Likewise, users can decide 
how much they want to make from each of these categories. 
The algorithm also enables users to block companies that 
are behind in their payments and want to continue with their 
tracking activity. 
The researcher Javier Parra-Arnau has also created a 
browser extension that enables internet users to control 
the advertisements they receive while they are browsing. 
MyAdChoices, as it is called, aims to shed light on the issue 
of how browsing data are used in the process of personalizing 
advertisements.

In terms of control, MyAdChoices enables users to choose the 
subject matter of the banners and types of advertisements 
they are shown. They can choose from a list of 32 categories, 
and shape and personalize their profile of tastes and interests. 
They can also ask what is knows about them and how the 
trackers see them in order to know if they receive personalized 
advertisements or not.
When people browse on internet they are far from anonymous 
because the free services available to them (such as email and 
the social networks) save all their personal data and use them 
for business purposes. Once a profile type has been created, 
the companies that distribute advertisements use three 
criteria to personalise them as much as possible: location, the 
interests of the users detected because of their activity on the 
net, and the context or content of the web.
Another option is the campaigns known as reminder 
advertising, by which a company’s advertisement is sent to 
those users who have recently visited their site.
Most advertisements are third party, which is to say that they 
are managed by companies that distribute advertisements. 
Websites loan out a space and install an option so that a third 
party (for example, Google AdSense) can post advertisements 
for other companies.  First-party advertising, on the other 
hand, is that in which the advertiser and the website where the 
banner is displayed have a contract between them.

A portable device enables cancer to be monitored quickly, 
economically, efficiently and non-aggressively

A new device will make it possible for the number of tumour 
cells in a blood sample to be quantified one by one and in real 
time. The device has been patented by researchers from the 
Department of Physical and Inorganic Chemistry, led by the 
ICREA research professor Ramon Álvarez Puebla and the 
professor of Applied Physics Francesc Díaz, and the Department 
of Clinical Oncology of the University Hospital HM Torrelodones, 
led by the research professor Eduardo García-Rico.
The detector will be used to improve the efficiency of monitoring, 
treating and diagnosing cancer because all this can now be 
done with a blood sample.
The system has been successfully tested in patients with 
different degrees of breast cancer. Nevertheless, it can also be 
used on other tumours if different antibodies are selected when 
the blood sample is analysed.
Patients who suffer from cancer need continuous monitoring to 
assess how the disease is evolving. Nowadays, this monitoring 
is done with imaging techniques and biopsies that are invasive 
and not always possible. The device designed by the URV’s 
researchers, however, is highly sensitive and does not require 
surgery or radioactivity. For this reason it is a highly useful 
method for clinical use because it improves the quality of life 
of patients who constantly have to undergo these sorts of test.
The device may be a good tool for determining the health 
status of the patient. Of all the diagnostic methods available 

at present, it is among the quickest, cheapest, most effective 
and least aggressive. It also identifies the disease early and 
effectively monitors tumours with little toxic effect on patients.
This complex system is the result of some research —published 
in the journal of the group Nature Scientific Reports— 
belonging to Eric Pedrol’s doctoral thesis in which the doctoral 
students Manuel García and Moritz Nazarenus have taken part. 
The thesis is supervised by Jaume Massons and Francesc 
Díaz in conjunction with Department of Clinical Oncology of 
the University Hospital HM Torrelodones, led by the research 
professor Eduardo García-Rico.
The device has been patented and the patent is jointly held by 
URV, ICREA and CTQC, the HM Hospitals Research Foundation, 
Medcom Advance and Medcom Tech, and the licence for 
commercialization has been awarded to the company Medcom 
Science, which works in basic research and developing 
technologies for diagnosing and treating cancer. The URV’s 
Valuation Unit is responsible for protecting the technology and 
the licence.

Two integrated systems
This new device consists of the miniature integration of a flow 
system and an optical system. In the first, the cells of the blood 
sample flow in alignment. Then, the optical system, consisting of 
two optical fibers (a laser diode and a photodetector), analyses 
the cells and separately counts those that are carcinogenic and 
those that are not. The ratio between them indicates the extent 
to which the disease has evolved.

DETECTOR OF TUMOUR CELLS

RESEARCH // PAGE 16
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Continued on the next page 6

A pioneering method accurately identifies the mutations of a 
gene related to colon cancer for purposes of prevention

Researchers Judit Morlà and Patrícia Gisbert from the 
URV’s Department of Physical and Inorganic Chemistry have 
successfully and accurately detected the mutations of a gene, 
despite the fact that they are only occasional (changes in only 
one base) in the sequence of this gene. It is the first time that 
the ultra-sensitive SERS technique has been used to study 
DNA with such successful results.
Gene mutations are related to certain types of cancer. Above all 
researchers have worked with a fragment of the K-RAS gene, 
which seems to be associated with colon cancer. Detecting 
these mutations makes it possible to determine the risk of 
suffering from the illness and predict any future occurrences.
Of the techniques currently used to analyse DNA, very few 
efficiently and easily identify such occasional mutations of the 
gene, because the change in one base must be detected from 
among the 120 that make up the fragment of the gene studied. 
The URV researchers concluded that Surface-enhanced 
Raman Spectroscopy (SERS) could make the task easier. Using 
SERS means that analysing DNA is now quicker, more efficient 
and more economical.

Vibrating DNA
The first step in using this new method is to acquire silver 
nanoparticles (needed for the analysis with SERS) that show an 
affinity for DNA molecules. Generally, silver nanoparticles have 
a negative charge, which prevents direct analysis with DNA, 
since it also has a negative charge and generates repulsion.
Finding these nanoparticles was not difficult because the 
researchers (members of the Research Group for Plasmonics 
and Ultradetection, led by Ramon Álvarez-Puebla) already had 
some at their disposal. They had been designed by one of the 

group’s researchers, Luca Guerrini, with spermine, a molecule 
that biologically stabilises DNA. In consequence, these new 
nanoparticles with a positive charge and, therefore, with an 
affinity for DNA have added the molecules to the surface and 
made it easier to analyse them.
Once the first challenge had been overcome, Judit Morlà and 
Patrícia Gisbert carried out several experiments to detect 
mutations of a fragment of the K-RAS gene sequence. SERS 
involves studying the vibrational signals of the gene molecules 
that are near the nanoparticles. These signals are visualised 
by a laser light that stimulates the nanoparticles. The 
researchers collected the molecules’ vibrational signals with 
and without mutations and they observed vibrational changes 
related to the presence of mutations, for example, differences 
in the structure of the sequence that depended on the gene 
mutation.
The combination of the results obtained with SERS and the 
statistical methods has made it possible not only to analyse 
and compare these small changes, but also to distinguish 
between four different mutations (all known as indicators of 
colon cancer). This new form of DNA analysis “is a revolution”, 
according to the researchers, since it is easier, quicker, 
cheaper and much more sensitive than the method currently 
used. However, the researchers claim that before using this 
method for treating outpatients, a large database needs to be 
created, among other things, so that more samples can be 
compared and more reliable results collected.
This advance makes DNA analysis economic, rapid and 
effectives, but researcher Judit Morlà points out that it is 
necessary to continue working so that the method designed 
can be put to everyday use: “We need to study how we revert 
the mutations that we detect, because it is very important to 
find them. However, we need to know what to do, how to cure 
the illness they are associated with.”

NEW TECHNIQUE FOR DETECTING MUTATIONS

RESEARCH // PAGE 17

Researchers from the URV and the Technical University of 
Gdansk (Poland) have applied fast analytical techniques 
to discriminate alcoholic drinks in terms of how they were 
produced and their botanical origin

Mass spectrometry for smells, visible-ultraviolet spectroscopy 
for colour, and infrared spectroscopy for taste. These 
are the techniques that have been used by the URV’s 
Analytical Chemistry and Organic Chemistry Department for 
distinguishing five groups of whisky from different origins and 
produced in different ways: Irish, Spanish, Scottish, Bourbon, 
and Tennessee whiskies. All the techniques have shown 
differences between the types of whisky and results were 
best with mass spectrometry, which determines the content 

of volatiles and can therefore give information about smell. 
Whiskies can be adulterated because of their wide variety of 
types, so simple and quick methods are needed to authenticate 
them, not only in terms of regional production, but also in 
terms of botanical origin.
All the techniques distinguished the five groups of whiskies, 
although results were best with mass spectrometry. This brings 
us to the conclusion that the main difference between whisky 
types is the volatile part. All the techniques showed variety in 
the groups, which indicates that the methodology can be used 
to discriminate not only whisky types, but also different whisky 
types in each group.
The main aim was not to search for the most useful technique 
for authenticating the whiskies, but to try and emulate the 

HOW CAN WE DISTINGUISH BETWEEN TYPES OF WHISKY?

RESEARCH // PAGE 18



work done by tasting panels. Thus, the mass spectrometer 
would behave like the human nose, the infrared spectrometry 
would behave like a tongue, while visible-ultraviolet 
spectrophotometry would behave like an eye. An electronic 
tasting panel is then set up, which provides us with a digital 
fingerprint (with chemical information) for every product in just 
a few minutes. The study may be useful for carrying out quality 

control based on chemical measurements and also for helping 
traditional panels in their everyday work.
The study was supervised by Ricard Bosqué, researcher in 
the Chemometrics, Qualimetrics and Nanosensors Group, 
and Olga Busto, who is in charge of the Research Group in 
Instrumental Sensometry, together with researchers at Gdansk 
University of Technology.
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A researcher from the URV develops a system for finding algae 
that may cause food poisoning

Researcher Gemma Giménez from the Centre of Environmental, 
Food and Toxicological Technology (Tecnatox) has designed 
a system for accelerating the detection of toxic algae on the 
Catalan coast. It uses molecular biology, which locates the 
presence of toxic microalgae more rapidly and efficiently. These 
algae can produce toxins which may be ingested by mussels or 
fish and may end up causing food poisoning in people.
The project belongs to the TECNIOspring funding programme 
from ACCIÓ for the recruitment of national and international 
talent. Because of this initiative, the Catalan researcher has 
worked in this system for two years in the Tecnatox research 
group at the Rovira i Virgili University.
The aim of this method is “the quick, efficient, and more extensive 
early detection” of the presence of microalgae toxins so that 

researchers can “anticipate possible toxic episodes”, researcher 
Gemma Giménez claims. Generally, an optical microscope is 
used to analyse the samples on the Catalan coast, but it is a 
process that requires considerable taxonomic knowledge and 
up to a week to get results. For example, as Giménez says, 
approximately four samples can be analysed with an optical 
microscope within four or five days, while molecular biology can 
accelerate the process to 100 samples in two days.
The aim is to get this methodology on the market so that it can 
be applied in the near future. Apart from avoiding food poisoning, 
it can be used for temporarily closing beaches and coast areas if 
toxic algae are detected, because they can also cause allergies 
and breathing problems. However, Giménez says that “there are 
no health problems in Catalonia because the current prevention 
work is very good. We have surveillance programmes and they 
are highly regulated: the applied research done is to standardise 
new methods that are more effective.”

DETECTING TOXINS IN ALGAE

RESEARCH // PAGE 19

The URV’s Analytical Chemistry and Organic Chemistry 
Department has also investigated various techniques for 
determining the origin of palm oil more economically and quickly. 
Pilar Callao and Itziar Ruisánchez, from the Chemometrics, 
Qualimetrics and Nanosensors Group, together with researchers 
from the University of Granada, used a liquid chromatography 
technique with independent detectors, two gas-chromatography 

techniques with which they obtained information about 
the composition of the oils. None of them identifies their 
geographical origin reliably. Therefore, chemometric and data-
fusion techniques were used at a later stage.
These techniques, used with palm oil for the first time, improve 
the existing systems and calculate the origin of the sample more 
rapidly and more reliably.

DO NEW TECHNIQUES ALLOW US TO DETERMINE THE ORIGIN OF PALM OIL?

 // summary in ENGLISH

The TECNIOspring grants provide financial support for 
businesses and for the TECNIO centre to hire senior researchers 
for two years to carry out applied research projects. The initiative 
is co-financed by the European Commission in the frame of the 
Actions Marie Sklodowska-Curie (COFUND) – H2020 for the 
period 2016-21 and will give a total of 72 grants to researchers 
of any nationality. The aim is to promote technology transfer 

in Catalonia while the mobility of international-talent is 
encouraged to attract professionals from all around the world 
to Catalonia or to encourage the Catalans who live abroad to 
come back to our country to work on applied research.
ACCIÓ is the public agency for the competitiveness of the 
Catalan enterprises of the Catalan Government. It is working 
on improving business in internationalization and innovation.

INTERNATIONAL MOBILITY PROMOTION

A study calls attention to the concentration of dioxins around 
the Besòs incinerator

The concentration of dioxines around the incinerator in Sant 
Adrià de Besòs is up to five times higher than in similar 

SANT ADRIÀ DE BESÒS: DIOXINS IN THE AIR

RESEARCH // PAGE 20



environments. This is confirmed in a study carried out by URV 
researchers that was published in the journal Science of the 
Total Environment.
The concentration of dioxins in the soil has decreased slightly 
since 2014 but it has increased in air. This study suggests that 
the threshold of exposure to these substances poses a risk 
of cancer 2.3 times higher than is permitted. According to 
international regulatory bodies, this figure is calculated as one 
case per million inhabitants.
The concentrations of dioxins and furans in samples of air and 
soil collected from around the waste treatment plant in Sant 
Adrià de Besòs have not changed a great deal in the last three 
years, ever since the Universitat Rovira i Virgili warned that 
there was a high concentration of these pollutants. The study 
was carried out in March 2017 and has determined whether 
the urgent measures required to reduce environmental 
concentrations of dioxins in this area have been implemented. 
It has also shown that, although concentrations have decreased 
in the soil – from 3.6 ng/kg (nanograms of toxicity per kilo) in 
2014 to 1.66 ng/kg – in air they have increased to 0.44 pg OMS-
TEQ/m3 – (pictograms of toxicity, equivalent per kilo per cubic 
metre) – above the 2014 level of 0.026. This is the highest value 
in similar areas in Catalonia and up to five times higher than 
other municipalities such as Girona, Mataró and Tarragona, 
which have similar infrastructures.
The research carried out shows that the risk of cancer caused 
by the environmental presence of these concentrations of 
dioxins is 2.3 times higher that is regarded as acceptable. 
According to the researchers, led by the professor of Toxicology 
at the URV, Josep Lluís Domingo, the situation in this area has 

not improved in the last three years “and the risks of suffering 
cancer as the result of exposure to dioxins are very similar to 
those of 2014.”
The researchers believe that these results “are an important 
warning to the authorities who are responsible for the 
environment and public health in the area.” They conclude that 
this increase in concentration of dioxins in the air can also be 
attributed to motor traffic and masked sources – as well as the 
incinerator – so urgent measures need to be taken to reduce 
these worrying levels.

Comparison with similar municipalities
The waste treatment plant in Sant Adrià de Besòs is located 
in the Metropolitan Area of Barcelona and consists of two 
facilities: a mechanical-biological treatment facility that was 
set up in 2006 and an energy assessment facility that started 
operating in 1975.
According to the study, the level of soil pollution is between 
three and five times higher than similar environments such as 
Tarragona, Mataró and Girona: 1.66 ng/kg, in contrast to 0.58 in 
Tarragona, 0.75 in Constantí, 0.36 in Girona and 0.34 in Mataró. 
Air pollution, which has increased since the 2014 study, now 
lies at 0.044 OMS-TEQ/m3 in Sant Adrià while in Tarragona it is 
0.010, in Mataró it is 0.014 and in Girona it is 0.011 pg TEQ/m3.
Researchers have already alerted several organizations with 
power to take action (for example, the Metropolitan Area 
of Barcelona, the Town Council of Sant Adrià de Besòs, the 
General Directorate of Environmental Quality and Climate 
Change) as well as the local residents’ associations so that 
they can try to find appropriate solutions.
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Two research groups work on a project to improve the 
cryopreservation of red corpuscles using a method with no 
solvents

Blood transfusion is an important and day-to-day based 
clinical practice. This procedure necessities a sufficient stock 
of red blood cells in blood blank.  However, red blood cells used 
for transfusions have a short lifetime with standard storage 
conditions (only 42 days), and maintaining a constant supply 
of blood bank is always a persistent problem. Since the 70s, 
some solvents (like glycerol) have been used as cryoprotectant 
for red cells cryopreservation in hospital. But glycerol is toxic 
and should be removed by dialysis before the blood could 
be transfused to a patient. This dialysis step is slow (so, 
inconvenient for emergency), expensive and the red blood cells 
lifetime after thawing is only of a day. Natural cryoprotectant, 
like trehalose, could be used to cryopreserve red blood cells 
without needing any dialysis step. Nevertheless, the associated 
red blood cells survival rate is low which make this method 
unsuitable for clinical issues.
Based on these problems, the group of Christophe Drouet 
(CNRS- Toulouse) produced low-cost apatite nanoparticles 
(200nm in diameter) that are made with the same chemical 

components than bones and teeth, so perfectly biocompatible. 
Then in collaboration with Martin Stephanic (researcher in 
Biopharma, a company specialized in cryopreservation), they 
test to cryopreserve red blood cells in presence of these 
nanoparticles. The corresponding cells survival rate after 
thawing was still quite low, except if trehalose was also added 
to red blood cells. In that case, more than 90% of red blood cells 
could survive to thawing (without dialysis step) that would make 
this method suitable for clinical issues. These results indicated 
clearly that these nanoparticles were able to load the red cells 
with trehalose, but the associated mechanism was unclear.
To solve this question, the team of theoretical physics at 
Universitat Rovira i Virgili in Tarragona, led by Dr. Vladimir 
Baulin and the experimental group of Dr. Jean-Baptiste 
Fleury at the Saarland University were contacted to explore 
this mechanism. This experimental group starts to study the 
conditions of trehalose delivery through the cell membrane. 
They designed a microfluidic experiment to form phospholipid 
bilayer systems, which can be considered as artificial cell 
membranes. With this experimental setup, they explored the 
interaction of individual nanoparticles with such an artificial 
membrane. Using a combination of optical fluorescent 
microscopy and electrophysiological measurements, they 

LONG LIVE RED CORPUSCLES
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show that these nanoparticles did not formed any pores or 
damages to the artificial membrane when put in contact with 
it (that would explain the trehalose delivery). They show that 
these nanoparticles were strongly adhering to the artificial 
membrane, and could even measure the corresponding 
adhesion energy. Then Dr. Baulin investigate with computer 
simulations, the effect of this strongly adhesive nanoparticle 
on what they call a “perfect bilayer” that replaced the red 
blood cell membrane. Based on their calculations, the team 
of Dr. Baulin observed that for the adhesion energy measured 

experimentally, these nanoparticles are able to stretch 
intensively the membrane locally around the nanoparticle 
and thus enable a massive transfert of trehalose through the 
artificial membrane.
This discovery of low-cost red blood cells cryopreservation 
with very high survival rate allows new pathway to clinical 
procedures. The mechanism of trehalose delivery mediated by 
the membrane permeation due to the presence of nanoparticle 
opens interesting perspectives in biotechnology and in 
particular for drug delivery.

6 It comes from the previous page
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A project directed by researchers from the URV-IISPV, the 
University of Navarre and the University of Harvard will analyse 
the relation between the Mediterranean diet and the reduction 
of cardiovascular diseases

CIBEROBN (Spanish Biomedical Research Centre in 
Physiopathology of Obesity and Nutrition) has been awarded 
almost two million euros for a four-year project that continues 

the Predimed study (Prevention with Mediterranean Diet). Its 
aim is to analyse the relationship between the Mediterranean 
diet and the decrease in cardiovascular diseases. From August 
2017 to 2021 and in conjunction with Harvard University, 
researchers from the centre will study how the Mediterranean 
diet can mitigate the development of emerging cardiovascular 
“epidemics”, such as cardiac insufficiency, atrial fibrillation, 
and peripheral artery disease.

NOURISHING HEALTH

RESEARCH // PAGE 23

Researchers from the URV assess for the first time the health 
risks of wearing certain clothes

The contact of clothes with the skin can be a health risk. This 
has been revealed by a group of Universitat Rovira i Virgili 
researchers who have analysed the composition of almost 
150 items of clothing purchased from shops in Tarragona and 
Reus ranging from supermarkets to brand clothes shops. The 
researchers have identified some items that can potentially 
be dangerous if they are in contact with the skin and they 
are worn for long periods. This is the case of polyester – the 
material that is used in sports shirt, for example – which has 
been shown to contain antimony, in some cases above the 
permitted levels.
The researchers Joaquim Rovira, Martí Nadal, Josep Lluís 
Domingo and Marta Schuhmacher belong to the research 
group TecnATox (Centre for Environmental, Food and 
Toxicological Technology). They first used inductively-coupled 
mass spectrometry to isolate the components of the clothes 
and identify the metals contained. Then they generated 
artificial sweat to determine if the metals detached from the 
material when in contact with sweat and impregnated the skin 
in a process of migration. They also used electron microscopy 
to detect nanoparticles of silver and titanium in tissues and 
assessed the risk that the presence of these metals has on 
health.
During the project the researchers studied almost 30 different 
metals in the tissues and their effects on the skin. Although 

traditionally it has been thought that exposure of the skin to 
some toxic metals has little risk, this study has revealed that in 
some garments made of black polyamide there are high levels 
of chrome and in other green, blue and brown garments high 
levels of copper. Nanoparticles of silver and titanium were also 
detected in various garments, although their effects are, as yet, 
unknown.
Of all these results, the one that has most caught the attention 
of researchers is the presence of antimony in some polyester 
garments. This metal is used as a catalyst to produce polyester 
fibres and it habitually leaves residues during the production 
process. When in contact with the skin it can cause rashes 
as well as problems with the gastrointestinal tract and the 
breathing system. In fact the International Agency for Research 
into Cancer (IARC) has classified antimony trioxide as possibly 
carcinogenic.
The work done by these URV scientists reveals that people are 
exposed to a cocktail of additives from industrial textiles. The 
effects of some of these compounds are unknown. But others, 
like antimony, have been proved to be a risk if the garments are 
worn for long periods.
This research project will now move on to focus on other 
substances in materials that are in contact with the skin, such 
as flame retardants and perfluorinated compounds.
The researchers also want to assess what effects these 
substances have on the microflora of the skin because if it is 
impoverished it can cause allergies and infections by other 
microorganisms.

CONTAMINANTS IN TISSUES
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The study seeks to determine how some food in the 
Mediterranean diet reduces the adverse effects of certain 
metabolites in the blood related to cardiovascular diseases. 
Up to 7000 metabolites will be detected with cutting-edge 
chemical analyses carried out at Harvard. The samples taken 
so far will be monitored by volunteers in the Predimed project 
and sent from Spain.

With a budget of almost two-million euros, the project will be 
managed by professors Jordi Salas-Salvadó, director of the URV’s 
Human Nutrition Unit and researcher at the IISPV; professor 
Miguel Ángel Martínez González, from the University of Navarre 
– both researchers for CIBEROBN – and professor Frank Hu, 
from Harvard University. Scientists from other institutions that 
have participated in the Predimed study will also take part.
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Infants who breastfeed for at least four months are associated 
with better psychomotor development during the first year of life

Breastfeeding has many benefits for infants in both the short 
and the long-term, as several studies have shown. The most 
noteworthy benefits are lower allergy sensitivity, higher immunity, 
reduction of infectious morbidity and sudden death, and 
protection against chronic diseases, such as diabetes, Crohn’s 
disease, obesity and cardiovascular diseases. It also impacts 
psychologically, although other factors need to be considered 
when these relations are studied.
To analyse how breastfeeding children in their first four months of 
life affects psychomotor development at six and twelve months, 
a research group from the Rovira i Virgili University and the Pere 
Virgili Institute monitored 154 infants from birth to 12 months old 
in the Sant Joan Hospital in Reus. They considered such variables 
as type of diet, clinical history, height, weight, skull perimeter, 
iron status, and mental and psychomotor development at both 
six and twelve months. A team of paediatricians, psychologists, 
and nutritionists collected the data using a normalisation 
method.
The results indicate that at four months, 24% of infants were 
exclusively breast-fed and 26% received mixed feeding, while the 
rest were fed with formula milk. In order to study the relationship 
between breastfeeding and mental and psychomotor 
development, linear-regression models were used and multiple 
confounding variables were adjusted for (for example, mother’s 
age, socio-economic status, prenatal exposure to nicotine, 
sex of the child, anthropometric measurements, and iron and 
haemoglobin levels). The results showed that breastfeeding for 
the first four months is related to a higher index of psychomotor 
development at six and twelve months. Body mass index at six 

months and fetal age were also linked to this development, and 
haemoglobin levels at six months were related to the index of 
psychomotor development at twelve months.

The best diet, according to WHO
Breastfeeding gives children a range of bioactive compounds 
– enzymes, hormones, growth factors, specific proteins, 
phospholipids, gangliosides, sphingomyelin, long-chain 
polyunsaturated fatty acids (DHA, ARA), among others – which 
have biological effects and favour the physical and psychological 
development of infants. These results are relevant because in 
Spain women go back to work four months after giving birth, which 
is one of the main reasons why they initially stop breastfeeding. 
However, the World Health Organization (WHO) and other world 
paediatric associations recommend that exclusive breastfeeding 
for six months is the best diet for infants. Later, complementary 
food needs to be introduced without stopping breast-feeding 
until two years old or further. Nonetheless, data from the country 
as a whole show that the exclusive breast-feeding rate at three 
months is 53.5%, while at six months it is 28.5%. The rates in 
Catalonia are higher: 80.9% of infants are exclusively breast-fed 
at birth and 50.6% at six months.
However, very few prospective longitudinal studies on healthy 
infants in developed countries examine the link between 
breastfeeding and mental and psychomotor development while 
taking into account the multiple confounding variables. According 
to researchers, to date nobody has examined this link at four 
months old, when maternity leave ends. The study has been 
carried out by researchers from the Nutrition and Mental Health 
(NUTRISAM) research group, the Research Centre of Behaviour 
Assessment (CRAMC) of the Rovira i Virgili University and the 
Pont i Gol Research Institute in Primary Health Care (IDIAP).

THE BENEFITS OF BREASTFEEDING

RESEARCH // PAGE 24

The Research Group Seminar of Protohistory and Archeology 
(GRESEPIA) of the URV and the University’s derivative company 
IBER make important archaeological finds in their excavation 
campaigns

A double entrance gateway was unearthed last summer at the 
archaeological site in the Iberian village of Tivenys. It is the 

most important finding that the Research Group Seminar on 
Protohistory and Archaeology (GRESEPIA) made in their last 
excavation. The gateway is located next to a circular tower, at the 
top of a hill. It is a fortified entrance system, with a passageway, 
consisting of two gateways, one of which is external and gives 
on to an S-shaped entrance way that connects with the possibly 
covered gate that gave access to the village. “We don’t know 

HIDDEN HISTORY
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whether there were more gates, but we are sure that this 
was one of the entrances”, says Jordi Diloli, director of the 
excavations and professor of Ancient History at the URV.
The work also strengthened the circular tower, one of the most 
extraordinary structures in the village. From the 6th century BC 
it was located outside the village but in the mid 5th century BC it 
was integrated into the new urban planning of the settlement. 

It is believed to have been one of the emblematic buildings of 
the village and was destroyed at the beginning of the 2nd century 
BC during the Roman conquest. In a previous excavation, a coin 
was found in the tower and this year archaeologists have been 
able to date it. “It’s Roman, from the year 209 BC. This confirms 
the hypothesis that the Romans destroyed and burnt this tower 
as a show of strength, but left the village alone,” Diloli explains.
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Training programmes designed for vulnerable families in 
schools improve the children’s performance

The aim of the research and development project Edufam 
was to identify the features and the social impact of education 
programmes for families in vulnerable groups in primary 
schools. It is a three-year study involving a team of 20 
researchers from six universities and eight schools from 
Catalonia, Castilla-León, the Valencian Country, Andalusia, and 
the Basque Country. They are schools with a high percentage 
of vulnerable families.
The research analysed the education in these schools and the 
impact it has on the schools themselves, the environment and 
the families, both on the parents who attend the courses and 
the children. Having monitored the educational programmes 
for three years, the research team has confirmed that, among 
other things, students have improved their behaviour in the 
classroom and in key factors that have an effect on educational 
success, such as motivation to learn, educational expectations, 
behaviour, the perception of well-being in the school, and the 
identification of educational referents.

Benefits for families, students, schools and environment
The researchers made a quantitative and qualitative analysis 
to describe the benefits that this educational programme 

had for family members, pupils, schools and local areas. The 
educational sessions for vulnerable families in these schools 
were organized in response to the requests of the participants 
and deal with topics such as literacy, language, or career 
opportunities. The attendance at the sessions is very high.
In general terms, the families have increased their cultural 
level, their motivation to learn, their confidence and self-
esteem and their participation. Taking part in education has 
provided them with more career opportunities, since some of 
them have completed their basic secondary education. The 
children have improved their grades, their behaviour, and their 
prospects for the future, and they are now more motivated and 
eager to participate.
The most positive benefit for the schools is the improvement 
in communication with families and the atmosphere at school, 
while cultural minorities are less exposed to harm. As far 
as the local area is concerned, the relationship between the 
school and the community is better, racist and class conflicts 
have been resolved and day-to-day coexistence has improved.
The results of the project were presented on 10 June in Madrid 
by the representatives of the six universities that took part 
in the research: the Rovira i Virgili University (coordinator), 
the University of Barcelona, the University of Valladolid, the 
University of Seville, the International University of La Rioja, 
and the University of Loyola-Andalusia.

THE IMPORTANCE OF EDUCATION

RESEARCH // PAGE 27

The company IBER, Arqueologia, Patrimoni i Turisme S.L, a 
spin-off from the URV, ended their third and last archaeological 
excavation in Croera Street, opposite Tortosa cathedral, where 
a section of the 3rd century Roman wall and the ruins of an 
apse, which could probably be part of the first Christian temple 
of the Visogothic times, were discovered. A large monumental 
platform from the Early Roman times was also found. It could 
have been used as a public square and it is related to the podium 
of a 1st century temple discovered under the Hospitalitat de 
Lourdes building four years ago, next to the sites that have just 
been excavated. The archaeologists consider that it could be 
the forum of Roman Dertosa. The Roman wall is a section that 
measures 40 meters. Its orientation indicates that it closed and 
delimited the city by following the course of the Ebro river. The 
section goes directly towards the medieval Tamarit gateway, 
which can still be seen today.
Also identified was possibly the first Episcopal Christian 
ensemble in Tortosa, which had been found in a previous 

excavation. Many religious ensembles from late antiquity were 
located near the wall and as were the Episcopal sees of the 
4th century between the reigns of Constantine and Theodosius. 
They can probably be traced back to the same time as the 
Tarragona Council (year 516), when there is evidence of the first 
historically-documented head of the see in Tortosa, the Bishop 
Urs.
The excavation also revealed an old Roman sewer, shaped like 
a roof tile, which flowed into the river, and other later structures 
(for example, ruins of the old Saint Anna’s cemetery, dwelling 
structures and coins, ceramics, and other significant pieces) 
which make it possible to trace the history of the city for the 
past 2000 years. “The findings are from different historic 
episodes of the city, the Roman Dertosa, the Visogothic city, the 
Andalusian Turtusha, the Medieval and Modern Tortosa”, says 
Jordi Diloli, coordinator of the excavation.  
Now that this part of the process has finished, the challenge is 
to open this ensemble to visitors.

TORTOSA CITY REVEALED

 // summary in ENGLISH
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A new method will identify the different yeast strains quickly 
and accurately

Researchers from the Department of Chemical Engineering of 
the URV are working in conjunction with the Wine Technology 
Park (VITEC) on developing a quick method for discriminating 
yeasts that will make it possible to differentiate in just a few 
hours and in situ, strains of Saccharomyces cerevisiae and 
other yeast strains that are also used to make wine.
Yeasts that are not autochthonous Saccharomyces cerevisiae 
are increasingly being used during the wine-making process 
because they improve the organoleptic characteristics of 
the final wine. This means that wine-making companies are 
particularly interested in identifying and isolating the yeasts in 
their vines and wine cellars.

In fact, infra-red spectroscopy is now being used as a system 
for monitoring the quality of wine, and this new application, 
which combines infra-red with multivariate analysis, may 
also be used to obtain microbiological information. This new 
technology developed jointly between the Universitat Rovira i 
Virgili and VITEC will make it possible to analyse samples in 
situ thanks to a portable system and provide results in just a 
few hours.
The project is led by Sílvia de Lamo, from the Department of 
Chemical Engineering of the URV, and Miquel Puxeu and Imma 
Andorra, from VITEC, and it has received funding of €9.650 from 
XARTA (Reference Network in Food Technology). It is currently 
in its initial stage. The researchers calculate that in about two 
years’ time the technique could be on the market, and being 
exploited jointly with VITEC.

HEALTHIER STRAINS

RESEARCH // PAGE 31

The project has run for three years (2014-2017). Eight case 
studies have focused on education programmes for families 
which have proved to have a positive impact on vulnerable 
families and their children. Quantitative and qualitative 

techniques have shown the reasons behind this positive impact, 
as well as ways of overcoming the difficulties of settling down. 
All the schools cater for people and pupils from vulnerable 
groups, particularly gipsy and immigrant families.

RESEARCH WITH SOCIAL IMPACT

Fuerteventura is working to bring back the tradition of 
wine making and has once again put its trust in the URV’s 
Research Group in Oenological Technology (TECNENOL) to 
continue researching into autochthonous varieties, after it has 
successfully characterized those of Lanzarote and Gomera. 
The lecturer Francesca Font, who is in charge of varietal 
characterization, has been invited to Fuerteventura by Cabildo 
to give a lecture on characterizing and identifying ancestral 
vines from this island, and to discuss varietal identification with 
the wine makers of the region.
From left to right: Francesca Fort, URV lecturer; Marcial 
Morales, president of Cabildo de Fuerteventura; Juan Estárico, 
minister of Agriculture, Cattle and Fishing, and Juan Manuel 
Brito, manager of the Fuerteventura Association of Wine 
Makers.

Historical documents suggest that Fuerteventura is where the 
first wine was made in the Canary Islands. After hundreds of 
years it has revived the tradition with a new wine from the DOP 
Islas Canarias with the aim of creating its own designation of 
origin. This is why they need to identify and recuperate their 
autochthonous varieties, for which they need the support of the 
URV researchers, who can analyse the varieties that are known 
to exist and determine whether there are any that are exclusive 
to the region.
The research group TECNENOL has the most important 
database of genetic profiles in Spain, with 1,300 entries 
corresponding to some 700 genetic profiles obtained using 
the technique of microsatellites or SSR (Simple Sequence 
Repeats), which are sequences of DNA in which a fragment is 
repeated consecutively.

THE URV IS HELPING IN THE ATTEMPTS TO BRING BACK WINE MAKING TO 
FUERTEVENTURA

Climate change is having a considerable effect on Europe: 
the drought is influencing agriculture, temperature extremes 
are increasing mortality, the presence or absence of snow 
affects water resources and winter tourism, and wind speed 

influences the generation of renewable energy. These are just 
some of the examples of how the climate is affecting various 
sectors and they show the need for climate services adapted 
to everybody’s needs, particularly in the context of climate 

THE URV COORDINATES A EUROPEAN PROJECT TO DEFINE AND PROVIDE 
CLIMATE SERVICES ADAPTED TO THE NEEDS OF DIFFERENT SECTORS
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change. Over the next 3 years this is what 16 research groups 
from 12 European countries (Belgium, Spain, Finland, France, 
Italy, Ireland, the Netherlands, Portugal, the United Kingdom, 
the Czech Republic, Sweden, Romania) will be doing. They 
are all members of the project “Integrated approach for the 
development across Europe of user oriented climate indicators 
for GFCS high priority sectors” (INDECIS). Coordinated by 
the researcher from the Centre for Climate Change (C3) 
Enric Aguilar, INDECIS. INDECIS will adopt a comprehensive 

approach to produce a set of important climate indices for 
agriculture, reducing risk of disasters, energy, health, water 
and tourism. To do this, they will make an inventory of data 
sets of precipitation, temperature, wind speed and sunlight, 
they will try to find new data sets and they will develop new 
methods and tools to guarantee quality and homogeneity. They 
will also collect information on climate indicators and will 
work to improve them and turn them into a service for different 
sectors.
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 // summary in ENGLISH

The 22nd edition of Science Week has made more than 40 
scientific activities available throughout the region

A competition of scientific monologues, dramatized tours 
to understand the figure of the scientist Antoni Martí i 
Franquès, debates on science, workshops for students from 
different scientific disciplines, talks on science and chocolate, 
birdwatching in Tarragona port. These were just some of the 40 
activities of the 22nd edition of Science Week between 10 and 
19 November and in which more than 2,500 people took part. 
Some of these activities were organized by the URV’s extended 
campus, which has a presence in seven towns in the province 
and aims to communicate science and help the general public 
to understand it.
Carlos Sánchez, who is doing an Erasmus Mundus doctoral 
degree in the Quaternary and Prehistory won the first prize 
of the fifth edition of the Competition “Want to know what I’m 
researching?” in which six doctoral students from the URV 
presented their research as a monologue at the Teatre Bartrina 
in Reus. The title of his talk was “Teeth, teeth, that’s what we 
like”. The second prize went to Ángel Huete, who is doing his 
doctorate in Humanistic Studies, with the monologue “The 
arrival of the e-dictionaries”. The theatrical company Big Van, 
which gives entertaining and humorous shows about science, 
also took part in the competition, designed for an audience of 
secondary-school pupils.
The dramatized tour of the Old Part of Tarragona to explain 
the life and work of the scientist Antoni Martí i Franquès, the 

Catalan chemist born in Altafulla, was also highly successful. 
It too was designed for an audience of secondary-school pupils 
but a special session was organized for families.
During Science Week the sixth edition of the programme “Let’s 
do research!” was held. Secondary-school pupils were allowed 
into the university’s laboratories and lecture rooms to take part 
in scientific workshops and play an active role for a few hours. 
The APQUA project in conjunction with AEQT also organized 
experimental workshops in which the pupils engaged in 
activities that illustrate various scientific concepts related to 
chemical science and technology.
For the first time, the Universitat Rovira i Virgili and ICIQ 
organized the sessions Science and Chocolate at the Public 
Library in Tarragona. This event, which will carry on until July, 
began with the workshop “The origins of chocolate”, given by 
Laura Bricio from the Department of History and the History 
of Art. The Catalan Institute of Chemical Research also orga-
nized the chemical workshop for all the family “Chemistry and 
Food”.
A new cycle of scientific coffee breaks, Ciència a la Cantonada, 
began with a talk entitled “The Catalan constitutional crisis: 
how did we get this far?” given by Jordi Jaria, lecturer in 
Constitutional Law.
Young people of all ages were given the chance to take part in 
various experimental workshops such as “Look for your DNA”, 
given by Manuel García, a biotechnologist at the URV.
Institutions from all over the region also organized activities for 
Science Week.

SCIENCE EVERYWHERE AND FOR EVERYBODY

SCIENTIFIC DICLOSURE // PAGE 36

A scientific communication project led by URV researchers on 
talent recruitment programmes

The Scientific Communication Unit (ComCiència) has started 
the new series Talent URV, an initiative that focuses on research 
at the University and which aims to show the work done by 
researchers through videos, written reports and the social 
networks. The protagonists are from a variety of different fields 
but they have all chosen to come and work at the URV and they 

have been recruited through talent programmes. The project 
is supplemented by a new series of Science in 1 minute, which 
explains complex scientific concepts with the aid of animated 
illustrations.
Talent URV consists initially of 10 chapters, each one of which 
deals with scientists from different disciplines, men and women 
who do research at the Universitat Rovira i Virgili through 
talent recruitment programmes (Ramón y Cajal, Juan de la 
Cierva, industrial doctorate programmes, ICREA, etc.). These 

THE SERIES TALENT URV MAKES ITS DEBUT

SCIENTIFIC DICLOSURE // PAGE 37



researchers discuss their experiences and work by means of 
audiovisual, written and infographic material.
Microalgae, health and intestinal microbiota, alternative 
masculinities to prevent bullying at school, sensors, how to make 
housing available to all and catalysts are just some of the topics 
that the researchers are studying. The programmes consist of a 
three-minute video that is posted on the URV’s YouTube channel 
and in which the protagonists speak of their experience at the 
University and their research. The interview is also transcribed 
so that it can be included in the URV’s digital diary and the 
infographic material is communicated on the ComCiència and 
URV social networks with the hashtag #talentURV so that the 
general public can ask the researchers questions and satisfy 
their curiosity about their work.
The series will be continued in the future and aims to make society 
more aware of research, science and innovation, encourage 
young people to experiment and study sciences, increase the 

culture of science and promote the understanding of scientific 
concepts, encourage the general public to take part in decision-
making processes in the world of science and technology, provide 
information about research funding and encourage researchers 
to communicate the results of their research in plain language.

Science in 1 Minute
To supplement the series Talent URV, ComCiència has initiated 
a new edition of the series Science in 1 Minute, short videos that 
use animated illustrations to give straightforward explanations 
of scientific topics. They have been translated into Spanish and 
English. The series is also broadcast on the URV’s YouTube 
channel and every chapter is connected to the topics discussed 
by Talent URV.
Both series have been produced by the URV’s Unit of Scientific 
Communication (ComCiència) with the support of the Spanish 
Foundation for Science and Technology (FECYT).
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The ETSEQ is coordinating an international project funded by 
the European Union through the Erasmus + programme with 
countries from Europe and Asia

“Towards Excellence in Engineering Curricula for Dual 
Education” (TEEDE) is the name of a project that was set up 
at the end of 2016 coordinated by the researcher Laureano 
Jiménez from the Department of Chemical Engineering. The 
project aims to encourage dual education, a system which 
combines traditional university education with in-company 
education. The universities and technical institutes involved 
are from Finland, Germany, Italy, Russia, China, Cambodia 
and India. The headquarters of the European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (EAQA) is located in 
Brussels.
The project seeks to encourage dual education in the associated 
countries to promote modernization and internationalization 
by specifically focusing on engineering curricula on a basis 
of the convergence of EU educational policies. The members 
of the project consortium are highly focused on technology 
and engineering, and they will act as regional centres to 

implement national strategies for dual education. The need to 
train professionals in highly technical areas is due to constant 
changes in technology, which shortens the development 
periods for applications in the face of the society’s growing 
technological needs. One of the responses to this demand are 
flexible study programmes that can adapt to the demands of 
innovative companies.
In the first stage of the proposal those areas that might be 
in the interests of companies were detected, and curricula 
will now be developed, modernized and implemented (at 
undergraduate and master’s level) on the basis of the 
principles of dual education (that is to say, the combination of 
formal education at university and education the workplace.
During their educational process, students work for the 
company, and have a contract and a wage. The advantages 
are that the education adapts to real needs and it encourages 
employability and the retention of talent. For it to work, both 
the companies and the educational authorities have to be able 
to adapt to more agile and flexible protocols.
The project has almost a million euros of funding available, it 
ends in 2019 and is coordinated by the URV.
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The Erasmus+ programme at the URV has funds amounting to 
€ 963,000 at its disposal for the academic year 2017-2018

The Spanish Service for the Internationalisation of Education 
(SEPIE) has published the list of successful candidates 
selected for the mobility projects of the 2017 Erasmus+ Higher 
Education Programme. The total funding given to the URV is 
€962,260 and will fund the two International Center projects 

aimed at promoting international mobility activities for students 
and staff.
Most of this funding (KA103 programme) will be set aside for 
the Student Mobility Scheme (SMS) to enable students to travel 
to another European country to study at other higher education 
institutions, although funding will also be increased for Student 
Mobility Traineeships (SMT) and will be maintained for the staff 
teaching and training mobility programmes (STT and STA). This 

MOBILITY GRANTS
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means that initially it will be possible to fund 345 SMS grants, 
100 SMT grants, 6 STT grants and 15 STA grants.
Students will receive grants of between 200 and 300 euros a 
month, depending on their host country. Those engaged in 
traineeships will receive a further 100 euros a month. Moreover, 
this year additional funds will be set aside for lower-income 
students on both the SMS and SMT, who will receive an extra 
175 euros a month. According to the SEPIE, students can receive 
funding for up to 7 months for mobility stays and 3 months for 
traineeships. Funding is guaranteed for all the grants awarded, 
which again is an improvement on the initial conditions.
In addition to mobility within Europe, funds have also been 
awarded for mobility with other countries around the world 

under the Erasmus+ International scheme (KA107). The URV 
has Erasmus+ International agreements for the 2017-18 
academic year with Australia, Japan, Vietnam, from a previous 
project, and Egypt, Morocco and South Africa, which have been 
recently granted.
The mobility grants within this programme provide a given level 
of funding depending on the host country and funds to cover 
travel costs, and the total amount reserved for the scheme is 
higher than other programmes that hitherto provided mobility 
funding for these destinations.
All the universities in the scheme are leading institutions in 
their countries and have been chosen in accordance with the 
URV’s collaboration criteria.

The Inter-University Council of Catalonia and the Catalan 
Government’s delegation to the EU have created the UNICAT 
project with the aim of creating a network of ambassadors at 
several Catalan universities to strengthen the figure of the EU 
Careers ambassador.
The Catalan university system and the Delegation of the 
Government of Catalonia to the European Union have created 
the project Ambassador UNICAT, with the aim of establishing 
a network of ambassadors at several Catalan universities to 
reinforce the figure of the EU Careers ambassador. Alexandra 
Cherta, a student on the 4th year of the Bachelor’s Degree in 
Business Administration and Management (Faculty of Business 

and Economics), has been chosen by the URV as the UNICAT 
ambassador at the URV for the 2017/18 academic year.
Spain has ambassadors on the EU Careers programme, the 
Catalan university system as a whole has two ambassadors 
and each university has also appointed one. The programme 
is coordinated by the European Personnel Selection Office 
(EPSO), which is responsible for recruiting staff on behalf 
of all EU Institutions and agencies, including the European 
Parliament, the European Council and the European 
Commission. EU Careers ambassadors are responsible for 
informing universities in the system about career opportunities 
at European institutions.

THE STUDENT ALEXANDRA CHERTA, DESIGNATED UNICAT AMBASSADOR TO 
THE URV





Format a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Tarragona i posteriorment a l’Escola Superior de Belles 
Arts Sant Jordi de Barcelona, Gonzalo és des del 1979 professor de la Facultat de Belles Arts de Barcelona, on 
es va doctorar el 1987 i va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat amb la tesi Iconografía y proceso en mi 
obra pictórica. L’any 1976 va fer la primera exposició individual a la Galeria Nàrtex de Barcelona amb el títol 
“Rèquiem i massacres”, obres que parlaven de la fragilitat humana i de la mort. Va seguir aquesta línia fins al 
1983, quan comencen a aparèixer canvis en la seva producció orientats cap a altres períodes de la història i cap 
a altres cultures. Gonzalo abandona el collage i aposta per una pintura plana que accentua la bidimensionalitat 
del suport. El 1986 inicia els viatges per Àfrica, Àsia, països àrabs, Rússia, etc., que influeixen en la seva obra, 
especialment pel que fa al color. L’obra La casa de las mujeres Dogon o Baulé respon a un dels viatges de 
l’artista a l’Àfrica negra. El quadre s’estructura al voltant d’un ampli espai interior amb un nucli central, tot en 
tonalitats blaves amb àmplies pinzellades i un grafisme característic.

Albert Gonzalo  (Tarragona, 1954)


