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Esdeveniments més rellevants

La URV ha entrat a formar part per primera vegada del rànquing acadèmic de les univer-
sitats del món, elaborat per la Universitat Jiao Tong de Xangai, que agrupa les 500 millors 
universitats del món.

El 8 de setembre el rector va inaugurar el curs acadèmic de l’Institut Jaume I de Salou, amb 
la conferència “L’educació: prêt-à-porter o a mida”.  

Els dies 6, 7 i 8 de setembre van tenir lloc les proves d’accés a la universitat (PAU-2016) de 
la convocatòria de setembre.

L’11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el rector i membres de 
l’equip de direcció van assistir a diferents actes institucionals celebrats a la demarcació.

El 14 de setembre es va fer la presentació a les comarques de Tarragona d’Eurecat. L’acte va 
tenir lloc a la sala d’actes de FiraReus.

El 16 de setembre es va celebrar l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2016-17 de la URV 
al Teatre Bartrina de Reus, amb la presència de la consellera d’Ensenyament de la Genera-
litat, Meritxell Ruiz, que en pronuncià la lliçó inaugural “Ara és demà. Debat sobre el futur 
de l’educació a Catalunya”.

Durant l’acte es van lliurar els premis extraordinaris de doctorat del curs 2014-15, el premi 
als millors esportistes, el Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la ges-
tió administrativa i tècnica del personal d’administració i serveis, que atorga el Consell So-
cial; la Medalla de la Universitat al personal jubilat durant el curs passat, el reconeixement 
al personal acadèmic i d’administració i serveis que ha complert 25 anys de dedicació a la 
Universitat i el reconeixement al professorat distingit de la URV.

El 19 de setembre el rector va assistir a la reunió de la Taula Estratègica Catalana i Fòrum 
Valencià del Corredor Mediterrani, que va tenir lloc a València.

El 10 d’octubre el rector va inaugurar el curs del Campus Terres de l’Ebre. Durant l’acte, 
es van celebrar els 10 anys del campus i el divulgador científic Pere Estupinyà, llicenciat 
en Química i Bioquímica per la URV, en va pronunciat la lliçó inaugural “La motivació i 
l’esforç són més importants que el talent en moments clau”.

El 10 d’octubre la directora general d’Indústria de la Generalitat, Núria Betriu, pronuncià la 
lliçó inaugural del nou màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria.

El 15 d’octubre el rector va presidir a Santa Coloma de Queralt l’acte d’inauguració de curs 
del campus extens de la URV, amb l’actuació de l’Orquestra de la URV i la presentació del 
vi i la cervesa commemoratius del 25è aniversari de la URV. 

El 20 d’octubre el rector va presidir la inauguració de curs de les Aules de la Gent Gran, 
enguany organitzat per l’Aula de la Gent Gran de Riudoms. Isabel Miró, professora jubila-
da de la URV, va pronunciar la conferència “Tots aprenem de tots”.

El 26 de setembre es va inaugurar a la URV el IX Seminari Internacional de Diàleg Ambien-
tal, Constitucional i Internacional. La Dra. Susana Borràs, del Departament de Dret Públic, 
forma part del comitè organitzador.

El 7 d’octubre es va presentar a la sala de juntes del campus Catalunya el projecte “Paisatge 
i patrimoni identitari d’Europa”, del programa RecerCaixa, amb l’objectiu de fomentar la 
identitat europea a les escoles.



3

El 17 d’octubre es va inaugurar el curs de la Facultat d’Economia i Empresa, amb la lliçó 
“Presente y futuro de los estudios de Economía i Empresa”, pronunciada per Ana María 
López, presidenta de la Conferència Espanyola de Degans d’Economia i Empresa. 

El 21 d’octubre l’enòleg Miguel A. Torres va ser investit doctor honoris causa per la URV, 
apadrinat per Joan-Miquel Canals, professor del Departament de Bioquímica i Biotecnolo-
gia i degà de la Facultat d’Enologia.

El 13 de setembre es va presentar el Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres 
de l’Ebre, 2n trimestre de 2016. L’acte el van organitzar la Càtedra d’Economia Local, els 
ajuntaments de Tortosa i Amposta i la Diputació de Tarragona.

El 14 de setembre es va fer a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
l’acte in memoriam del Dr. Rodrigo Miralles (1944-2015).

El 15 de setembre URV Emprèn i la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV van organit-
zar la tercera edició de la Jornada Cooperativisme i Economia Solidària.

El 27 de setembre es va signar el conveni de col·laboració entre la URV i la Fundació Pri-
vada Mútua Catalana.

El 28 de setembre es va presentar al campus Catalunya l’Anuari per la nova cultura del 
territori 2015, en què participa el CEDAT i constitueix un instrument d’investigació i comu-
nicació per a una societat més sostenible.

El 29 de setembre va tenir lloc al campus Catalunya el congrés Tenlaw un Any Després: les 
Tinences d’Habitatges Alternatives a Europa i els Reptes Moderns de l’Habitatge, organitzat 
per la Càtedra d’Habitatge de la URV.

El 30 de setembre va tenir lloc a la Biblioteca Pere Anguera de Reus l’acte d’homenatge 
pòstum al professor de la URV Ramón Oteo.

L’1 d’octubre, al campus Catalunya, es va dur a terme la Primera Jornada Científica sobre la 
Desaparició Forçada de Menors a l’Estat Espanyol, en el decurs de la qual es va constituir 
el Comitè Científic de l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors (ODFM), 
que dirigeix Santiago Castellà, professor de Dret Internacional Públic d’aquesta universitat. 

La URV participa, a través de la Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània, 
en el projecte SPIN (Esport per a la Inclusió), finançat en un 80% per la Comissió Europea, 
que té per objectiu la inclusió social a través de l’esport.

El 16 d’octubre prop de 300 persones van participar en la 3a Cursa Solidària Universitat 
Rovira i Virgili, que enguany va comptar amb modalitats de 5 km: cursa individual, cursa 
per parelles i una caminada no competitiva, amb més protagonisme per als espais urbans 
universitaris.

Els dies 17 i 18 d’octubre es va fer a Bratislava la trobada de directors generals d’Educació 
Superior europeus, organitzada pel Ministeri d’Educació, Ciència, Recerca i Esports de la 
República Eslovaca i la Unió Europea. El professor Francesc Xavier Grau hi va intervenir 
amb una conferència sobre la contribució de les institucions d’educació superior al desen-
volupament territorial i la innovació.

El 21 d’octubre es va fer al campus Terres de l’Ebre la XIX Trobada d’Economia de les Terres 
de l’Ebre, que organitzen la Facultat d’Economia i Empresa, el Departament d’Economia i 
la Càtedra d’Economia Local i Regional. La jornada va tractar sobre temes com la desigual-
tat, la pobresa i l’exclusió social.
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El 23 d’octubre va tenir lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el concert com-
memoratiu del 25è aniversari de la URV, amb la participació de la Coral URV, l’Orquestra 
Camera Musicae i el Cor Infantil i el Cor de Noies de l’Escola Municipal de Música de la 
Selva del Camp. 

El 24 d’octubre es va inaugurar al CRAI del campus Catalunya l’exposició commemorativa 
dels deu anys del segell editorial Publicacions URV. L’exposició constava de vint-i-cinc 
cobertes de l’editorial de la Universitat i al llarg d’aquest curs acadèmic es podrà visitar en 
tots els CRAI dels campus de la URV.

Del 18 al 21 de juliol la URV va acollir les XXX Jornades Internacionals per a Professors de 
català a l’exterior de l’Institut Ramon Llull. El professor de literatura catalana Magí Sunyer 
pronuncià la conferència de cloenda, “Identitats en la literatura del segle XIX: catalanisme 
i republicanisme”.

El 14 de desembre la Cambra de Comerç de Reus va lliurar a la URV el Premi d’Honor 
Cambra 2016, en una gala presidida pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El 3 de novembre tingué lloc a l’Aula Magna del campus Catalunya la representació de 
l’obra Els darrers dies de la Catalunya Republicana, d’Antoni Rovira i Virgili, a càrrec de la 
companyia Terra Teatre.

El 9 de novembre es va presentar a la sala de graus del campus Catalunya el llibre L’Estat 
català. Estudi de dret públic, d’Antoni Rovira i Virgili, editat a cura del professor Xavier Fer-
ré, del Departament de Pedagogia. La presentació fou a càrrec del mateix professor.

Del 28 de novembre a l’11 de desembre el CRAI del campus Sescelades va acollir l’ex-
posició “25 cobertes, 25 imatges de Publicacions URV”, entre les quals hi havia les dels 
tres primers llibres publicats i la resta, triades per la seva qualitat estètica. L’exposició té 
caràcter itinerant.

El 16 de desembre va tenir lloc l’acte institucional de celebració dels 25 anys de la URV 
al Teatre Tarragona. En l’acte, al qual assistí Neus Munté, consellera de Presidència del 
Govern de la Generalitat, es projectà el vídeo 25 anys de la Universitat, es va llegir el pre-
àmbul de la llei de creació de la URV i el Dr. Josep M. Bricall, rector de la UB entre 1986 i 
1994, pronuncià la ponència “Ad unum vertere”. A continuació es van lliurar les medalles 
de la URV i es van pronunciar parlaments institucionals. La Coral de la URV, dirigida per 
Montserrat Rios, i l’Orquestra de la mateixa universitat, sota la batuta de Marcel Ortega, hi 
van actuar en diverses ocasions.

El 20 de novembre l’Orquestra URV va protagonitzar a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa el 
concert “Els primers deu anys. Aniversari del campus Terres de l’Ebre i vint-i-cinc anys de 
la Universitat Rovira i Virgili”. Així es commemoraren els dos aniversaris. La primera part 
va oferir les peces “Saoret de xufa”, de Pascual-Vilaplana, i la “Suite per banda n. 1”, de 
Holst. I la segona, els moviments I, II i IV de la simfonia número 9 del Nou món de Dvorák. 

El 20 de desembre van tenir lloc a l’Aula Magna del campus Catalunya els concerts de 
Nadal a càrrec de la Coral, l’Orfeó i l’Orquestra de la Universitat.

El 8 de novembre el centre tecnològic Eurecat (membre de TECNIO) va aprovar la incor-
poració de la Universitat Rovira i Virgili com a membre del Patronat en representació de la 
seva Comissió Territorial de Tarragona. Després de la integració a Eurecat del Centre Tec-
nològic de la Nutrició i Salut (CTNS), es preveu la integració o l’adscripció a Eurecat dels 
altres centres tecnològics del territori, amb la finalitat de potenciar l’activitat desenvolupa-
da per aquestes entitats, completar l’oferta tecnològica i consolidar la presència d’Eurecat 
a les comarques del sud de Catalunya.
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Tres ensenyaments de grau de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i dos ensenyaments 
de grau i un de màster de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química van obtenir se-
gells internacionals de qualitat. Pel que fa a l’ETSE, el grau d’Enginyeria Elèctrica i el grau 
d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica van obtenir el segell de qualitat internacio-
nal EUR-ACE®, i el grau d’Enginyeria Informàtica ha obtingut el segell de qualitat interna-
cional EURO-INF. Pel que fa a l’ETSEQ, el grau d’Enginyeria Química, el grau d’Enginyeria 
Mecànica i el màster en Enginyeria Química han aconseguit el segell EUR-ACE®

El 8 de novembre va tenir lloc a la Facultat de Turisme i Geografia la inauguració del primer 
curs acadèmic del màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme. La lliçó inaugural 
la pronuncià Yolanda Perdomo, directora del Programa de Membres Afiliats de l’Organit-
zació Mundial del Turisme.

Del 8 al 12 de novembre es va fer al campus Catalunya el congrés 80 Aniversari de la Guer-
ra Civil Espanyola, coordinat pels professors Alberto Reig, del Departament de Dret Públic, 
i Josep Sànchez Cervelló, del Departament d’Història i Història de l’Art i organitzat, entre 
altres, pel Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS).

L’11 de novembre va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmics 2016-17 del CES-
DA. La lliçó inaugural, “Perspectives d’inserció laboral dels pilots en el curt i mitjà termini”, 
va anar a càrrec de Sr. José Carlos Corral García, copilot d’AirEuropa.

El 15 de novembre Anna Donate, caporala i responsable del Grup d’Agressions Sexuals del 
Laboratori Biològic de la Divisió de Policia Científica del Cos del Mossos d’Esquadra, va 
pronunciar la lliçó inaugural del curs de la Facultat de Química, amb el títol “Visió global 
de les ciències forenses a Catalunya”.

El 18 de novembre M. Àngels Balcells, professora de Pedagogia de la Universitat de Lleida i 
directora de la Càtedra Educació i Adolescència, pronuncià la lliçó inaugural del curs de la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia amb el títol “Els drets de la infància, família 
i educació”. L’acte estava relacionat amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants, que 
se celebra el 20 de novembre.

El 25 de novembre va tenir lloc la inauguració del curs acadèmic de la Facultat d’Enologia 
amb Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, que pronuncià la lliçó “La biotecnolo-
gia a la cuina: del foc als aliments funcionals”.

El 15 de desembre es va fer al campus Catalunya el IX Seminari Internacional d’Investigació 
en Infermeria, en què es va visualitzar la recerca que es du a terme en diferents àmbits de 
la infermeria a la URV. La ponència “La evolución de la investigación enfermera en España. 
Pasado, presente y futuro de una función difícil de asumir” la pronuncia José Siles, catedrà-
tic d’universitat a l’ANECA.

El 24 d’octubre, en el marc del seminari Nou Finançament, Nous Riscos i Nova Organit-
zació de l’Habitatge en Propietat, que va tenir lloc al campus Catalunya, es va signar el 
conveni de partenariat del Consell de Cambres de la Propietat de Catalunya amb la Càtedra 
d’Habitatge de la URV.

El 4 de novembre es va presentar a l’Ajuntament de Deltebre l’Índex del Clima Empresarial 
a les Terres de l’Ebre, amb la presència de Xavier Pallarès, delegat territorial del Govern de 
la Generalitat a les Terres de l’Ebre, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre. La presentació va anar 
a càrrec de Juan Antonio Duro, director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, i Pau 
Galiana, professor del Departament d’Economia. 
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El 7 de novembre es van dur a terme a la sala de graus del campus Catalunya les III Jornades 
de la Càtedra J.A. Baixeras de Patrimoni Literari Català: Identitat, Literatura i Dret. Es van 
impartir tres conferències: “De Dalí a Gaudí, la construcció de la identitat artística” (Joan 
Cuscó, VINSEUM); “Els discursos de la identitat” (Pompeu Casanovas (IDT-UAB) i “El dret 
català en la Història de Catalunya” (Antoni Jordà, URV).

El 7 de novembre es va inaugurar l’exposició “Ateneus. Cultura i llibertat”, que desenvolu-
pa el contingut del llibre, amb el mateix títol, de Ramon Arnabat i Xavier Ferré, investiga-
dors del grup de recerca Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània (ISOCAC) de 
la URV.

El 9 de novembre el Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) 
va organitzar la Xerrada d’Economia amb la conferència “Grífols, de empresa familiar a 
compañía global”, a càrrec del Sr. Víctor Grífols Roura, president i CEO de Grífols SA.

L’11 de novembre la jornada Treball Social Sanitari, organitzada des del grau de Treball 
Social, va reunir més de 300 professionals de tot Catalunya a l’Auditori de Caixa Tarragona. 
La sessió es va dedicar a compartir coneixement i experiències de l’àmbit sanitari i social 
per estimular la reflexió i el diàleg entre els diferents nivells assistencials.

El 2 de desembre el Sr. Josep Andreu i Figueras, president de l’Autoritat Portuària de Tarra-
gona, va inaugurar les III Jornades de Dret de la Navegació, organitzades pel Departament 
de Dret Privat, Processal i Financer i la mateixa Autoritat Portuària. Aquesta edició es va 
dedicar a temes com les assegurances marítimes, els accidents marítims en la Llei de nave-
gació marítima i altres qüestions jurídiques de l›àmbit marítim i portuari.

El 2 de desembre el Sr. Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat de Ca-
talunya, va pronunciar la lliçó inaugural del curs a la Facultat de Turisme i Geografia, amb 
el títol “Orientem el futur, reptes i mesures par a una millor governança del sector turístic”.

El 2 de desembre va tenir lloc a l’Aula Magna del campus Catalunya el concert solida-
ri “Tots necessitem refugi”, coorganitzat pel Centre de Cooperació al Desenvolupament 
URV Solidària, el qual presentà les actuacions de Rubén Aguilar (música d’autor), Teresa 
Domingo (poesia), Els Feos (jazz popular), Albert Joan (pop acústic i música d’autor), Fito 
Luri (música d’autor), Rosa Tamarit (òpera, URV) i Cecília Panisello (versos cantats). Els fons 
recaptats es van destinar al projecte de pisos tutelats per a refugiats sirians a Grècia.

El 18 de desembre va tenir lloc el recorregut solidari amb la Marató de TV3. El campus Ter-
res de l›Ebre col·laborà, com cada any, amb la Marató de TV3, que en aquesta 25a edició 
es va dedicar a l›ictus i a les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

La URV, a través de la URV Solidària, es va adherir a la campanya “Casa nostra, casa vos-
tra”, de suport a l’acollida dels refugiats. Aquesta campanya denuncia la situació que viuen 
les persones refugiades i migrants i vol aconseguir la sensibilització i mobilització de la 
ciutadania de Catalunya i pressionar les institucions catalanes perquè impulsin polítiques 
d’acollida reals i efectives. La URV és signant del manifest.

El 2 de novembre es van fer a l’Autoritat Portuària de Tarragona les jornades científiques 
L’Aigua, el Repte del Futur”, amb la participació del Laboratori de Toxicologia i Salut Am-
biental de la URV.

Del 4 al 6 de novembre tingueren lloc a Viella les jornades d’estudi 1616. Ordinacions, 
Pragmàtica i Edictes Reials de la Vall d’Aran, en les quals van participar investigadors de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV.
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El 19 de novembre tingué lloc a Tortosa la jornada La Catedral de Tortosa i el seu Entorn. 
Passat, Present i Futur: cap a una Nova ciutat, en què professors d’Història i d’Arquitectura 
de la URV van explicar les intervencions arqueològiques actuals i van aportar una visió 
històrica de l’espai.

El 25 de novembre, a l’Aula Magna del campus Catalunya i en commemoració del Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, les copresidentes del Con-
sell d’Estudiants, Patrícia S. Guzmán i Leandra Mestre, van llegir el manifest institucional. 
Així mateix es projectà el documental Chicas nuevas 24 horas, de Mabel Lozano, amb qui 
es mantingué després un debat. 

El 23 de gener va arrencar el cicle La Ciència de la Xocolata, per fomentar vocacions ci-
entífiques a les escoles, sobretot entre les nenes. La URV i l’Institut Català d’Investigació 
Química van impulsar aquests tallers, que es van començar a impartir entre alumnes de 5è 
i 6è de primària de l’escola Pau Delclòs de Tarragona. La primera de les cinc sessions va 
tractar sobre l’ADN del cacau. 

El 20 de gener el Consell Social va organitzar la jornada Universitat i Món Laboral: Pas-
sat, Present i Reptes de Futur, adreçada a empreses, membres de la Universitat i graduats 
i estudiants. L’objectiu era promoure el diàleg entre la Universitat i el món empresarial, 
compartint experiències i debatent les diferents visions de les necessitats formatives dels 
estudiants de cara al seu futur i com s’afronta aquest repte. S’hi va incloure una ponència i 
una taula rodona amb diferents experts i també s’hi van presentar informes que analitzaven 
la inserció laboral dels estudiants de la URV i del sistema universitari català al llarg dels 
darrers anys segons els diferents nivells (grau, màster i doctorat). 

Del 16 de gener fins al 5 de febrer es va instal·lar al CRAI del campus Bellissens l’exposició 
itinerant “25 cobertes 25 imatges”, formada per vint-i-cinc cobertes de llibres del segell 
editorial Publicacions URV, entre les quals les dels tres primers publicats i la resta, triades 
per la seva qualitat estètica. 

El 16 de febrer va tenir lloc a la Tarraco Arena Plaça el concert de celebració dels 25 anys 
de la URV, amb el grup Oques Grasses i la final del Concurs de Bandes de la URV, que va 
guanyar el grup Apalanke. Hi va haver també animació, l’actuació de la colla castellera 
Els Pataquers, batucada, xanquers, sorteig d’una moto i pastís d’aniversari. Més de 2.000 
persones van celebrar d’aquesta manera els 25 anys de la URV.

El 9 de febrer va tenir lloc al Paranimf de la Universitat l’acte de benvinguda als estudiants 
de doctorat, dirigit per Josep Manel Ricart Pla, vicerector de Política Científica i Recerca de 
la URV. Durant l’acte, es va donar informació sobre les polítiques de la URV pel que fa al 
doctorat i qüestions pràctiques essencials com ara l’avaluació anual, els processos, l’accés 
a la intranet, les activitats de formació, etc.

El 19 de desembre es va signar el conveni amb la Diputació de Tarragona pel qual aquesta 
institució impulsa l’ús dels serveis universitaris del CRAI a estudiants i població en general 
de Tortosa, el Vendrell i Vila-seca. L’acte va comptar amb la presència del president de la 
Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el rector de la URV, Josep Anton Ferré, juntament 
amb els alcaldes de Tortosa, Ferran Bel, i del Vendrell, Martí Carnicer, i el tinent d’alcalde 
de Vila-seca, Francesc Xavier Farriol.

El 23 de desembre l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler i el rector de la URV, Josep Anton Ferré, 
van signar un conveni específic de col·laboració al Rectorat per tal que el curs Dones, Salut 
i Educació, organitzat pel Departament de Pedagogia de la URV i que ha format més de 
500 persones a Deltebre, tingui continuïtat en aquest curs 2016-17.
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El 24 de gener va tenir lloc al campus Terres de l’Ebre la jornada El Passat com a Futur. El Pa-
trimoni Cultural com a Factor de Desenvolupament al Territori, organitzada conjuntament 
per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV i el Col·lectiu 2027 de les Terres de 
l’Ebre. Hi van intervenir Juan Antonio Duro, director de la Càtedra, i Òscar Cid, membre 
del Col·lectiu 2027 de les Terres de l’Ebre.

El 31 de gener la URV, a través de la Unitat de Comunicació Científica, va llançar la sèrie 
Ciència en 1 minut per explicar conceptes científics de forma ràpida i comprensible. Es 
tracta d’una sèrie de 12 vídeos que, amb el suport d’il·lustracions animades i en poc més de 
60 segons, donen resposta a dubtes científics. Investigadors de la Universitat han assessorat 
sobre el contingut d’aquestes càpsules audiovisuals, que es difonen a través de Youtube.

El 14 de febrer un centenar de joves de centres de secundària van participar en la 6a edició 
del Girl’s Day, que promou l’Observatori de la Igualtat i es va fer a l’ETSE i l’ETSEQ per 
fomentar vocacions d’enginyeres. La segona jornada va tenir lloc l’1 de març. En total, a 
l’edició 2017 del Girls’ Day hi van assistir 200 alumnes de 22 centres de secundària de la 
demarcació de Tarragona.

També el 14 de febrer el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré, i el 
director general de l’IRTA, Josep M. Monfort, van signar el conveni per a la creació del 
campus universitari URV-IRTA de recerca agrària i alimentària a les instal·lacions de l’IRTA 
de Mas de Bover, Sant Carles de la Ràpita i de l’Estació Experimental d’Amposta, amb la 
intenció d’esdevenir un espai de referència en els diversos àmbits de la seva actuació. El 
conveni vol incrementar el marc de col·laboració entre la URV i l’IRTA en l’àmbit de la 
docència i la recerca.

El 28 de gener el rector va assistir a l’acte inaugural de Reus, Capital de la Cultura Catalana 
2017.

El 7 de febrer el professor Antoni Pigrau va presentar la proposta de Codi ètic de respecte 
dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de 
les empreses catalanes, fruit del treball encarregat per l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament.

El 15 de febrer el rector va participar en la signatura del Pacte de Ciutat per la Salut, que 
es va fer a l’auditori de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, convidat per l’alcalde 
d’aquesta ciutat.

El 15 de març es van signar els convenis de constitució de l’Aliança STEM (Ciència, Tec-
nologia, Enginyeria i Matemàtiques), impulsada pel Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona. L’acte va tenir lloc al Paranimf de la URV i va comptar amb la participació de 
la consellera d’Ensenyament de la Generalitat, Meritxell Ruiz; el rector de la URV, Josep 
Anton Ferré, i el president de l’AEQT, Josep Francesc Font. 

El 17 de març el rector va assistir a l’acte institucional de celebració dels 75 anys de Fira-
Reus, a l’Auditori Antoni Gaudí de FiraReus, en què també va participar el conseller d’Em-
presa i Coneixement.

El 20 de març el rector va participar a l’acte en memòria de l’aniversari de l’accident de 
Freginals, als jardins Ferran Soldevila de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.

Del 22 al 26 de març la URV va ser present, com cada any, al Saló de l’Ensenyament que té 
lloc al Recinte de Montjuïc de Barcelona, divulgant la seva oferta acadèmica de grau. Per 
al curs 2017-18, la URV ofereix places de nou accés a 48 estudis de grau, amb la novetat 
dels graus d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Bioprocessos i Aliments. El rector fou 
present a l’acte d’inauguració.
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Els dies 24 i 25 de març la URV va ser present, com cada any, al Saló Futura, Saló de Màs-
ters i Postgraus, on informà els visitants de tota l’oferta acadèmica. En el proper curs 2017-
18 s’hi impartiran 47 màsters universitaris i 36 programes de postgrau propis (10 màsters 
propis i 26 cursos de postgrau). 

El 27 de març el rector, juntament amb altres càrrecs acadèmics de la URV, va visitar les 
instal·lacions dels nous laboratoris d’impressió 3D d’HP a Sant Cugat del Vallès. 

El 31 de març la URV va investir doctor honoris causa el Dr. Ramon Gomis de Barbarà, 
metge i director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
L’apadrinà el professor Ramon Maria Miralles, director del Departament de Medicina i 
Cirurgia de la URV. 

El 9 de març, a l’Aula Magna del Campus Catalunya, el reconegut pianista Matthew Odell, 
coach de cantants i professor en una de les institucions musicals més prestigioses del món, 
la Juilliard School de New York, va oferir un concert conjuntament amb la soprano Rosa 
Tamarit, professora del Departament d’Història i Història de l’Art.

L’11 de març, en el marc dels actes commemoratius del 25è aniversari de la URV, l’Or-
questra Filharmònica de la Universitat de València va oferir un concert al Teatre Auditori de 
Salou. Van interpretar el Documental valenciana, de Manuel Palau, i Simfonia núm. 2 en 
mi menor op. 27, de Serguei Rakhmàninov.

El 19 de març, a la Catedral de Tarragona, la Coral i l’Orquestra van interpretar el Rèquiem 
de W. A. Mozart, acompanyats de la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Eulàlia Fan-
tova, el tenor Albert Cid i el baix Xavier Casademont, com a solistes. L’acte s’emmarcava 
en la commemoració del 25è aniversari de la URV.

Els dies 28 i 29 de març van tenir lloc les III Jornades de Prehistòria Africana, que van re-
unir a Tarragona els millors prehistoriadors sobre l’Àfrica. L’acte inaugural comptà amb la 
presència del rector de la URV i del cònsol del Marroc a Tarragona.

El 31 de març la Universitat Rovira i Virgili va organitzar a la platja de l’Arrabassada, per 
encàrrec de l’Esport Català Universitari, el Campionat de Catalunya Universitari de Vòlei 
Platja, que va comptar amb la direcció tècnica del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau i la 
col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona.

Més de 300 persones assistiren al VII Congrés Català de Sociologia i al V Congrés Català de 
Joves Sociòlegs que acollí la URV del 20 al 22 d’abril al campus Catalunya, amb el lema 
“La postveritat i la manca de reflexió, una nova realitat del segle XXI?”. 

El 21 d’abril el campus Sescelades va obrir les portes a la ciutadania en una activitat lúdica, 
científica i educativa per a totes les edats. Coincidint amb els 25 anys de la Universitat, la 
comissió de l’activitat Descobreix el Campus Sescelades va preparar fins a 70 propostes 
per oferir la possibilitat de descobrir tot allò relacionat amb la docència, la recerca i la 
transferència que es fa tant a la URV com a la resta d’infraestructures relacionades que es 
troben situades a Sescelades, com ara el Centre de Transferència de Tecnologia i Innova-
ció, l’Institut Català d’Investigació Química o l’Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social.

El 28 de febrer Joan Maria Thomàs, investigador ICREA d’Història Contemporània a la 
Facultat de Lletres, va presentar el llibre José Antonio. Realidad y mito (Editorial Debate-
Penguin Random House Grupo Editorial, 2017) a la seu del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya a Barcelona. 
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El 10 de març Mònica Terribas, directora del programa El matí de Catalunya Ràdio i pro-
fessora a la Universitat Pompeu Fabra, va inaugurar el 9è cicle Experiència de Periodista. 
L›objectiu d’aquesta activitat és que reconeguts professionals dels mitjans posin a l›abast 
del públic la seva visió del món de la comunicació i la vivència personal del procés 
d›informació. 

El 16 de març la URV va ser la seu de les XXII Proves Cangur de Matemàtiques 2017, en 
què van participar al voltant de 700 estudiants de secundària i batxillerat. Les proves van 
tenir lloc a l›Escola Tècnica Superior d›Enginyeria (ETSE), al campus Sescelades, i a l›Escola 
Tècnica Superior d›Arquitectura (ETSA), al campus Bellissens.

Els dies 30 i 31 de març es va fer al Complex Educatiu de Tarragona el Fòrum de Treballs de 
Recerca i Crèdits de Síntesi (TRICS), el qual arribava a l’11a edició, amb una participació 
rècord d’assistència, que aglutinà 1.900 alumnes de secundària en les dues jornades. El 
van organitzar l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili.

La URV és la tercera universitat més valorada de l’Estat espanyol segons l’U-Ranking en 
rendiment en docència, investigació i desenvolupament tecnològic segons l’edició 2017 
d’aquesta classificació.  Millora una posició respecte a l’edició de l’any passat i té ara per 
davant la Universitat Pompeu Fabra i la Politècnica de Catalunya, mentre que comparteix 
el tercer lloc amb la Universitat Carlos III i la Politècnica de València.

El 5 de maig el rector va assistir a l’actuació “Carme Sansa canta i diu Maria Aurèlia Cap-
many”, que va tenir lloc a la Sala Julio Antonio de Móra d’Ebre, organitzada pel campus 
extens de la URV amb la col·laboració de la Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Li-
terari català. Aquesta actuació, prevista en la celebració dels 25 anys de la URV, s’ha repetit 
en tretze seus d’antenes del coneixement. L’actriu Carme Sansa ha estat acompanyada per 
l’actor Jaume Mallofré a l’acordió.

El 6 de maig el rector va assistir a Valls a la celebració de la 34a Nit de Premis 2017.

El 9 de maig el rector va participar en la inauguració del campus universitari d’ESIC 
Business&Marketing School, que va comptar amb la presència de la consellera d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz.

El 22 de maig, el rector va participar al Centre de Lectura de Reus a l’acte inaugural de la 
segona edició de les Converses al Camp de Tarragona, organitzades per la Fundació Pri-
vada Mútua Catalana, amb la col·laboració de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
la URV.

El dia 4 de maig va tenir lloc el 4t Mercat de Projectes Socials de la URV, aquesta vegada al 
campus Terres de l’Ebre. El Mercat va aplegar catorze entitats que van presentar 51 propos-
tes, per tal que estudiantat i professorat puguin desenvolupar algunes d’aquestes idees dins 
el programa d’Aprenentatge Servei (APS) a través dels treballs de final de grau (TFG) o de fi-
nal de màster (TFM), o implementar-los dins d’assignatures durant el curs acadèmic vinent.

La Nit de la URV, en el 25è aniversari de la institució, es va celebrar el 8 de juny a l’Auditori 
Josep Carreras de Vila-seca. L’acte, que comptà amb l’assistència del conseller d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, va voler reconèixer i distingir el professorat 
associat, que aporta a la docència la seva experiència professional, i les institucions i em-
preses que col·laboren amb la URV acollint estudiants en pràctiques o amb moltes altres 
iniciatives. Durant l’acte hi van intervenir estudiants i representants del professorat i de les 
empreses. 
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L’11 de maig el professor John Huszik, de la Universitat de l’estat de Michigan, va pronun-
ciar una conferència amb motiu de la International Staff Week. En el mateix acte es presen-
tà el llibre La internacionalització, cosa de tots, sobre bones pràctiques i exemples d’èxit 
realitzats a la nostra universitat, publicat amb motiu del 25 aniversari de la URV.

L’11 de maig es va fer el Fòrum de l’Ocupació Universitària (edició Tortosa), punt de tro-
bada entre la comunitat universitària i el sector socioeconòmic de les comarques del sud 
de Catalunya.

El 26 de maig es van lliurar a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca les orles de la promoció 
2013-2017 dels graduats en Turisme i en Geografia i Ordenació del Territori. Hi va assistir 
el rector.

El 5 de juny es va presentar al campus Terres de l’Ebre, en el marc del 25è aniversari de la 
URV, el llibre L’Ebre, un riu literari, una selecció de textos i estudi introductori de J.S. Cid 
Català. A l’acte hi van assistir alguns dels dinou escriptors que han aportat fragments de la 
seva obra.

El 7 de juliol el delegat del rector de Relacions Institucionals va assistir, en nom del rector, 
a l’acte de graduació de la 13a promoció d’alumnes del grau de Pilot d’Aviació Comercial 
i Operacions Aèries, que es va fer a l’Auditori Gaudí de Fira de Reus.

Entre els dies 17 i 20 de maig van tenir lloc al Centre de Lectura de Reus les Jornades 
d’Història Contemporània Pere Anguera, que volen recordar la figura de l’historiador, in-
vestigador i professor de la URV. Les va organitzar el grup de recerca ISOCAC (Ideologies i 
Societat a la Catalunya Contemporània).

Els dies 18 i 19 de maig es va fer a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV el 2n Col-
loqui de Dret Internacional Mediambiental de Tarragona, organitzat pel CEDAT i l’Associ-
ació d’Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT).

Els dies 21 i 22 d’abril es va fer a la URV el VII Congrés Català de Sociologia i el V Congrés 
Català de Joves Sociòlegs amb el tema “La postveritat i la manca de reflexió: Una nova 
realitat del segle XXI?” i la presència de més de 300 participants i de reconeguts sociòlegs 
internacionals.  

La URV i l’Associació Jove Gitana de Tarragona van signar un conveni amb l’objectiu d’im-
pulsar iniciatives per afavorir la formació universitària d’aquesta minoria ètnica.

El 15 de maig es va fer a la Cambra de Comerç de Tarragona el 10è Simposi de Recursos 
Humans: Gestionant Persones al Segle XXI, en el qual van participar els professors Joan 
Boada i Andreu Vigil-Colet. 

El 19 de maig va tenir lloc al campus Catalunya el taller Polítiques d’Ocupació i Temps. 
Una Perspectiva de Gènere, organitzat i finançat en el marc del projecte RED GENCPOLIS 
Gènere, Ciutadania i Polítiques, amb la col·laboració de l’Observatori de la Igualtat. 

L’1 de juny es va fer al campus Catalunya el XXVII Congrés Nacional de Dret del Treball i 
de la Seguretat Social, organitzat per l’Associació Espanyola de Dret del Treball i Seguretat 
Social i l’Àrea de Dret del Treball del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira 
i Virgili. 
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Premis atorgats per la URV

El campus Terres de l’Ebre va acollir, l’11 de juliol els premis a set treballs de recerca i sín-
tesi d’alumnes de secundària dels instituts ebrencs. Els treballs guardonats en la tipologia 
premis generals de la URV van ser: 

 – “Història i aigües del balneari d’en Porcar de Tortosa”, de Laura Mora, de l’IES Joa-
quim Bau, en la categoria humanitats

 – “LEGNONI, un cas més de la crisi tèxtil dels anys 1980-1990”, de Cristina Home-
des, del mateix institut i en la categoria de ciències socials

 – “La marató de TV3”, de Rut Queralt, de l’IES de la Sénia, en la categoria cientifico-
tècnica

 – Els premis específics del campus Terres de l’Ebre van ser per als treballs:

 – “Delta Emotion Resort”, de les alumnes Rocío Viviana Astudillo, Elia Dora i Anna 
Cid, de l’Institut Montsià d’Amposta 

 – “Cànnabis. Un problema per al rendiment escolar?”, d’Ivette Fabregat, de l’Institut 
de Deltebre

 – “El turisme al Delta de l’Ebre”, d’Ainhoa Alcázar, de l’Institut de Roquetes

 – “Espai XIP-XOP”, de Fatima Abeddar El Kahtaoui, Aïda Anglès, Alicia Arnal i Andrea 
Rafales, de l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre

El 4 d’octubre es van lliurar al Teatre Bartrina de Reus els guardons de la desena edició 
als millors treballs de recerca de batxillerat i de cicles formatius de grau superior fets per 
alumnes que continuaran els estudis a la URV. Els estudiants guardonats van ser:

“Procés de creació d’una campanya publicitària”, d’Eulàlia Alba Orós. Institut Tarragona. 
Tutora: Elena Soberanas Boada

“Fonètica històrica: evolució de les vocals llatines”, de Carla Alcácer Español. Institut Pons 
d’Icart, Tarragona. Tutora: Consuelo Peña Diez

“El cosmos del caos (introducció a la teoria del caos)”, de Núria Aparicio Castilla. Institut 
Comte de Rius, Tarragona. Tutor: Josep M. Aliaga Tomàs

“Factors predictius de l’efectivitat de la immunoteràpia als àcars”, de Ramon Armengol 
Naranjo. Col·legi La Salle Reus. Tutor: Joan Culsan Alegria

“I el gelat, com es fa?”, d’Andreu de Donato Pérez. Institut Cambrils. Tutora: Pilar Pérez 
Benavente

“Tot un món per descobrir”, d›Andrea Garcia Bermejo. Col·legi Mare de Déu del Carme, 
Tarragona. Tutor: Ramon M. Anglès Cunillera

“From Melbourne with Love”, de Míriam Guillem Morell. Institut Ramon Barbat Miracle, 
Vila-seca. Tutora: M. Àngels Poblet Antonio

“La revolució de les cèl·lules”, de Raúl Manero Diez. Institut d’Aran. Tutora: Olga Ciutat 
Remiseiro

“La química a la cuina de casa”, de Laia Rull Reverter. Institut Els Pallaresos. Tutora: Cristina 
Arqué Alcové

“Degradar / Inhibir. Estudi de les relacions entre els bacteris i la cafeïna”, d’Anna Samarra 
Mas. Institut Joan Guinjoan, Riudoms. Tutora: M. Agustina Mendoza Mayordomo
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També es va lliurar el premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en 
estudis de dona i gènere:

“Les dones en un món d’homes: integració laboral, desigualtats i reptes”, de Cristina Jimé-
nez-Castillejo Pérez. Col·legi La Salle Tarragona. Tutora: M. Teresa Segura Rovira

Per primera vegada i coincidint amb el 25è aniversari de la URV, el 20 de desembre va tenir 
lloc a l’Aula Magna del campus Catalunya l’acte de lliurament de diplomes als 242 doctors 
que durant el curs passat van defensar la tesi. En l’acte hi van participar supervisors, els 
primers doctors de la Universitat i representants institucionals, encapçalats pel rector, Josep 
Anton Ferré. L’exrector Francesc Xavier Grau fou el padrí d’aquesta promoció. 

El 8 de març, per celebrar el Dia Internacional de les Dones, es va concedir la distinció M. 
Antònia Ferrer i Bosch. En l’edició 2017 el guardó ha recaigut al Grup Regional d’Atenció 
a la Víctima i als Grups d’Atenció a la Víctima de la Regió Policial Camp de Tarragona i de 
la Regió Policial Terres de l’Ebre dels Mossos d’Esquadra. En l’acte, Teresa Peramato, fiscal 
adscrita a la fiscal de sala contra la violència sobre la dona de la Fiscalia General de l’Estat, 
va pronunciar la conferència “La protección de las víctimas de violencia de género, una 
responsabilidad compartida”. 

Els dies 24 i 25 de febrer la URV va acollir per segon cop la Lliga Universitària de Debat de 
Secundària i Batxillerat, que s’organitza en el marc de la Xarxa Vives. Enguany la qüestió 
que es debatia va ser: “Els animals tenen drets?”. Hi van participar dotze grups de dotze 
centres de secundària i batxillerat de la demarcació de Tarragona. El guanyador va ser el 
Col·legi de les Carmelites de Tarragona. 

El 16 de març al Paranimf de la Universitat es van lliurar les beques patrocinades per Fun-
dación Repsol i el Consell Social de la URV, en l’XI edició. L’acte s’emmarcava en el 25è 
aniversari de la URV. Aquestes vint beques, de periodicitat anual amb un import de 5.000 € 
cada una i complementàries a les beques oficials, faciliten a les famílies que viuen circum-
stàncies especials l’accés i la permanència dels seus fills als ensenyaments de grau i màster, 
per tal que puguin cursar tota la seva carrera acadèmica.

38 estudiants de grau i 46 de màster universitari han rebut els premis extraordinaris 2015-
16 en un acte que es va fer a l’auditori Pau Casals del Vendrell. En l’acte, la infermera Mar 
Lomero va encoratjar els titulats a fer allò que realment els agrada amb la ponència “Me-
raki: posar l’ànima a la feina”.

El 18 de maig va tenir lloc a l’Aula Magna del campus Catalunya l’acte de lliurament dels 
diplomes del curs 2016-17 a 86 estudiants xinesos que fan part dels seus estudis a la URV 
i pertanyen a deu universitats de la Xina i una de Taiwan.

El 23 de maig va tenir lloc a la sala de graus del campus Catalunya l’acte de lliurament de 
premis del I Concurs de Microrelats Científics de la URV. L’acte va comptar amb la presèn-
cia de Josep Perelló, professor de la Universitat de Barcelona, físic i comunicador científic 
especialitzat en l’àmbit de la ciència ciutadana. El I Concurs de Microrelats Científics de 
la URV va ser organitzat, amb motiu de la commemoració dels 25 anys de la Universitat 
Rovira i Virgili, per la Facultat de Química en col·laboració amb la Càtedra Internacio-
nal URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació i la Unitat de Comunicació de la Ciència 
(ComCiència) de la Universitat Rovira i Virgili.
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Premis i distincions rebuts per membres de la URV

El 7 de setembre, en el marc de l’acte d’inauguració de curs de les universitats catalanes, 
es va lliurar la Distinció Jaume Vicens Vives al projecte docent “L’orientació professional 
i acadèmica a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Innovació tecnològica orientada a 
l’ocupabilitat i al territori”, dels professors Teresa Tores, Domènec Puig, Maria Ferré, Àngel 
Cid, Antoni Martínez, Xavier Vilanova i Victòria Fabregat.

El 29 d’agost es va lliurar ex aequo el Premi Carles Miralles al projecte didàctic “Solcant la 
història”, coordinat per l’ICAC. 

La Societat Química de França va concedir el premi franco-espanyol Miguel Catalán-Paul 
Sabatier del 2016 a la catedràtica del Departament de Química Física i Inorgànica de la 
Facultat de Química de la URV Carmen Claver, en reconeixement a les seves aportacions 
científiques.

El Dr. Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i director de la Càtedra d’Habitatge de la 
URV, ha estat nomenat membre del Centre Cambridge de la Llei.

El Col·legi d’Infermeria de Cáceres va atorgar el Premi d’Investigació en Infermeria Comu-
nitària Antonio Galindo al treball de recerca “Diseño del servicio web y análisis del uso y 
de la efectividad para cuidadores de persones con problemes crónicos de salud”, del qual 
és investigadora principal la Dra. Mar Lleixà Fortuño.

Ferran Pallàs (Institut Narcís Oller de Valls), actualment estudiant del grau de Finances i 
Comptabilitat, ha obtingut el premi de la fase local de la VIII Olimpíada d’Economia. Tam-
bé l’ha obtingut José Manuel Vila, professor d’Economia de l’Empresa de l’Institut Martí 
Franquès de Tarragona, com a centre millor qualificat. Júlia Garcia, estudiant del grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses, ha obtingut el Premi Fundació Coll-Urgellès a l’es-
tudiant amb millor nota d’admissió.

El 26 d’octubre el Col·legi de Periodistes de Catalunya va atorgar a la URV el Premi Gabi-
nets de Comunicació 2016 al millor pla de comunicació. El jurat va valorar especialment 
l’estratègia d’implicar la comunitat universitària per aprofitar tot el potencial de les tecno-
logies digitals.

El 26 d’octubre el professor Josep M. Arauzo, del Departament d’Economia, va ser nome-
nat vocal del Tribunal Català de la Competència, òrgan col·legiat de l’Autoritat Catalana de 
la Competència. El Tribunal exerceix funcions de resolució dels procediments sanciona-
dors, d’arbitratge i de recomanació. 

La URV ha estat declarada universitat transparent per segon any consecutiu, segons l’Infor-
me de transparència voluntària al web de les universitats espanyoles 2015, de la Fundación 
Compromiso y Transparencia. La URV ha complert amb 22 dels 26 indicadors de transpa-
rència analitzats per l’Informe, entre els quals els indicadors econòmics que són condició 
obligada: els estats financers i l’informe d’auditoria. Per tant, la Universitat ha estat avalu-
ada positivament tant en aquest requisit qualitatiu com en el quantitatiu: complir amb un 
mínim de 20 indicadors de transparència.

El Rànquing de les Biblioteques Espanyoles Universitàries que elabora el SECABA-Lab de 
la Universitat de Granada ha valorat el sistema de biblioteques de la Universitat Rovira i 
Virgili com el més eficient entre les biblioteques universitàries de l’Estat. L’índex de potèn-
cia del sistema CRAI de la Universitat Rovira i Virgili dobla la mitjana de la Xarxa de Bibli-
oteques Espanyoles Universitàries, Rebiun, les dades de la qual analitza el SECABA-Rank 
Universitarias. 
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El Dr. Salvador Anton, professor de la Facultat de Turisme i Geografia, ha estat nomenat 
col·legiat d’honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya, per les seves aportacions cien-
tífiques transversals i multidisciplinàries amb relació a l’anàlisi territorial i del turisme i per 
liderar la creació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci al campus de Vila-seca.

El 3 de novembre el Col·legi d’Economistes de Catalunya va distingir l’estudiant d’Admi-
nistració i Direcció d’Empreses del Campus Terres de l’Ebre Blinera Sahitolli Haxhijaj amb 
el Premi de reconeixement al millor currículum universitari de la Facultat d’Economia i 
Empresa. El premi es lliurà en el marc de la Jornada dels Economistes 2016 que va tenir 
lloc al Seminari de Tarragona.

El 16 de novembre el treball final de màster de Veronika Pérez Jensen Stanková, estudiant 
del màster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística de la URV, ha estat guardonat amb 
una distinció extraordinària al VI Fórum REDINTUR, organitzat per la Universitat de La 
Laguna (ULL). A l’estudi es constata que les selfies dels visitants ajuden a crear la imatge 
dels destins, ja que van en la mateixa línia que els estaments oficials.

Els fons de La Marató 2015 han distingit tres projectes liderats per investigadors de la URV:

 – Joan Vendrell, investigador responsable del Grup d’Investigació en Diabetis i Malal-
ties Metabòliques Associades (DIAMET) de l’IISPV, cap de Secció d’Endocrinologia i 
Nutrició de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, membre del CIBERDEM 
i professor de la Universitat Rovira i Virgili, conjuntament amb Luís Fajas Coll, de 
la Universitat de Lausana de la Facultat de Biologia i de Medicina, coordinaran el 
projecte “Anàlisi global de l’activitat quinasa en teixit adipós per trobar diferències 
moleculars entre subjectes obesos metabòlicament sans i obesos diabètics. Des-
cobriment de noves dianes terapèutiques”, dotat amb un finançament de 300.000 
euros.

 – Sonia Fernández, també investigadora responsable del mateix grup, membre del 
CIBERDEM i professora de la Universitat Rovira i Virgili, conjuntament amb Antonio 
Zorzano Olarte, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de 
Barcelona, coordinador del Programa de Medicina Molecular de l’Institut d’Inves-
tigació Biomèdica (IRB Barcelona), i cap del Programa de  “Mecanismos celulares 
y moleculares implicados en el desarrollo y la progresión de la diabetes de tipo 2” 
del CIBERDEM, coordinaran el projecte concedit amb un finançament de 300.000 
euros, per l’estudi sobre “Mecanismes responsables de la deficient capacitat de di-
ferenciació de les cèl·lules mare derivades del teixit adipós en l’obesitat”.

 – També ha rebut finançament el projecte  “L’impacte del metabolisme energètic en 
les modificacions epigenètiques derivades de la combinació de diabetis i obesitat”, 
liderat pel Jorge Joven, responsable de BIOMEDIC – Unitat de Recerca Biomèdica 
de l’IISPV – de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor del Departament 
de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili. A aquest projecte se li ha 
concedit un finançament de 199.420 euros.

El 2 de desembre, en el marc de les IX Jornades d’Infermeria Terres de l’Ebre “Innovació en 
infermeria: avançant cap al futur”, que van tenir lloc al campus Terres de l’Ebre, l’infermer 
Josep Oriol va rebre el Premi Cinca Piqué d’infermeria per un estudi sobre com valorar el 
dolor dels nounats a les UCI.

La professora de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV i investigadora del Centre de 
Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) Mercedes Teruel va guanyar el 
premi Richard R. Nelson per un article sobre competència entre empreses titulat “Inter-firm 
competition and firm growth: Is there any evidence of direct competition between firms?”, 
escrit conjuntament amb Alexander Coad (IPTS – Comissió Europea, Sevilla). El lliurament 
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del premi es va fer en el marc de la ICC Conference, que va tenir lloc del 12 al 14 de de-
sembre a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley.

L’arqueòleg Eudald Carbonell ha guanyat el XVI Premi Tarragonès de Difusió Eutyches, que 
concedeix el Consell Comarcal del Tarragonès. Amb aquest premi s’ha volgut reconèixer la 
feina de Carbonell al capdavant de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social) i el projecte de recerca que ha impulsat al barranc de la Boella, a la Canonja, 
on s’han trobat restes fòssils, eines i fauna de fa un milió d’anys.

L’estudiant de primer curs de Periodisme Marc Ventura ha guanyat el càsting per repre-
sentar la URV al programa La TdP de Catalunya Ràdio. Participarà en la retransmissió del 
partit Barça-Hércules de Copa del Rei del 21 de desembre, junt amb representants d’altres 
universitats catalanes amb estudis de Periodisme, sota la batuta de Joaquim Maria Puyal.

El 30 de novembre, ACM (Associació per a la Maquinària Informàtica) va nomenar membre 
distingit el Dr. Josep Domingo Ferrer, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Mate-
màtiques, juntament amb 44 investigadors més de tot el món, per les seves contribucions 
individuals al camp de la informàtica. L’ACM, fundada el 1947,  és l›associació mundial 
més important d›informàtics, amb més de 100.000 membres.

Les investigadores Paula Morales, Carmen Hernández, Núria Voltas i Josefa Canals, del 
Grup de Recerca Nutrició i Salut Mental de la URV, han guanyat el premi Ángel Rivière en 
la modalitat de recerca per un treball en què han desenvolupat un qüestionari per detectar 
els trastorns de l’espectre de l’autisme i el trastorn de la comunicació social pragmàtica a 
l’entorn escola. Els premis els lliura cada dos anys l’Associació Espanyola de Professionals 
de l’Autisme (AETAPI).

Alberto Molina, titulat l’any passat del grau d›Enginyeria Electrònica Industrial i Automà-
tica per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, ha guanyat el Premi Hackaday amb el seu 
robot Dtto, que va iniciar com a treball de final de grau. Es tracta d’un premi que es lliura a 
Pasadena (Califòrnia) i que en l’edició d’enguany ha rebut més de mil projectes presentats.

La professora Dolors Setó, de la Facultat d›Economia i Empresa, ha estat nomenada mem-
bre del Consell Acadèmic de Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament 
de la responsabilitat social a Catalunya. Respon.cat és un projecte de país vinculat a la 
competitivitat sostenible, que focalitza la responsabilitat social empresarial com a factor 
estratègic i cultural del sector.

L›advocat Josep Canício, síndic de greuges de la URV des de l›any 2014, ha estat mereixe-
dor de la Medalla d›Honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia. Aquesta 
distinció s›atorga per fomentar i reconèixer les iniciatives, les actuacions, els estudis i les 
propostes que contribueixen a una justícia eficaç, àgil i eficient. 

El professor Joan Josep Vendrell, del Departament de Medicina i Cirurgia, ha estat nomenat 
director de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

El Dr. Lluís Marsal, vicerector de Personal Docent i Investigador, va rebre el Premi Cent-
celles al Mèrit Ciutadà 2016, dins dels actes de celebració de la festa major d’hivern de 
Constantí.

Marina Casals, directora del Centre Internacional de la URV, ha rebut el premi IMPACT 
Award 2016 del SGroup European Universitie’s Network, per la tasca realitzada al llarg del 
curs 2015-16.

L’1 de febrer Gerard Mora, professor de la Facultat d’Infermeria, va guanyar el premi de 
millor treball d›investigació sobre els cuidadors familiars, amb una dotació econòmica de 
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750 €, en la Jornada 20 anys Àgora, que es va fer al Col·legi Oficial d›Infermeria de Bar-
celona.

La investigadora de la URV Judit Morlà, guanyadora del concurs “Vols saber què inves-
tigo?” es va classificar per a la semifinal del concurs FameLab 2017. La investigadora fa 
un doctorat industrial en Nanociència, Materials i Enginyeria Química a la URV i ha estat 
l’única participant catalana seleccionada entre els 79 candidats que es van presentar de tot 
l’Estat espanyol. 

El 23 de febrer l’Obra Social “la Caixa” i l’ACUP van seleccionar dos projectes de la URV 
dins del programa RecerCaixa, un sobre competències lingüístiques en l’era digital, del 
Departament de Gestió d’Empreses, i un altre sobre gestió col·laborativa en salut mental, 
del Centre d’Antropologia Mèdica, conjuntament amb la UOC.

Antoni Domènech, doctorand del Departament de Geografia de la URV, ha guanyat el XXII 
Premi Lluís Casassas i Simó, que atorga la Societat Catalana de Geografia, pel seu treball 
“Geografia dels desnonaments a Espanya. Els habitatges de segona mà propietat de la SA-
REB com a indicador de la desigualtat urbana postcrisi”.

En el marc del Premi Lluís Casassas i Simó també ha obtingut una menció especial l’estudi-
ant del grau de Geografia i Ordenació del Territori de la URV Albert Beneyto, pel seu treball 
“Proposta metodològica d’avaluació de la qualitat de l’espai públic en un centre històric”, 
tutoritzat per la professora Yolanda Pérez.

La professora Elena Fernández, del Departament de Química Física i Inorgànica, ha rebut 
el Premi a l’Excel·lència Investigadora de la Reial Societat Espanyola de Química.

Els estudiants esportistes de la URV destaquen en els Campionats de Catalunya Universita-
ris 2017. En esports d’equip, la URV ha estat campiona en rugbi i sotscampiona en voleibol 
masculí. En esports individuals, s’ha proclamat campiona en pàdel masculí i vòlei platja 
masculí, i sotscampiona en tennis masculí i vòlei platja masculí. I s’han guanyat força me-
dalles en taekwondo, karate, atletisme i judo. 

Joan Martí i Castell, catedràtic emèrit de Filologia Catalana i primer rector de la URV, ha 
estat designat membre de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. En l’ingrés a la Reial 
Acadèmia va pronunciar el discurs titulat “Josep Pin i Soler: el personatge i la competència 
lingüística”. D’altra banda, juntament amb altres 28 persones i 23 entitats, Joan Martí i 
Castell ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi d’enguany. Aquest guardó és un reconei-
xement a la seva tasca acadèmica en els terrenys de la dialectologia, la historia social de 
la llengua, la sociolingüística i la lexicografia, i al fet d’haver ocupat diferents càrrecs de 
responsabilitat en institucions científiques.  

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV ha estat reconeguda en la modalitat 
de “Col·laboració d’empreses i institucions” per la comissió de selecció dels III Reconei-
xements a la Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Sevilla, per la destacada 
contribució al desenvolupament de la prevenció de riscos laborals.

El 14 de març l’equip masculí de rugbi7 es va proclamar per primera vegada campió en els 
Campionats de Catalunya Universitaris (CCU 2017) d’esports d’equip, al camp municipal 
de la Foixarda, a Barcelona. S’endugué la final per 22-14 contra la selecció de la UVic. 

El 27 d’abril, durant la 13a edició de la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives, que 
va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra, l’equip Babylon de la URV s’ha proclamat ven-
cedor de la Lliga de les universitats de l’àrea de parla catalana. Va debatre sobre la qüestió: 
“Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?”
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El projecte CreatSens, del grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors de la Univer-
sitat Rovira i Virgili,  ha estat guanyador de la convocatòria extraordinària d’ajuts destinats 
a projectes de recerca amb aplicació pràctica en nefrologia, convocat per la Fundació 
Renal Íñigo Álvarez de Toledo. El projecte guanyador, liderat per Francisco Andrade, té 
com a objectiu crear noves plataformes tecnològiques d’última generació per monitorar la 
funció renal. 

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha atorgat les beques 2017 a quatre investiga-
dors de centres catalans, entre els quals hi ha Marta Guasch, del Departament de Bioqu-
ímica i Biotecnologia de la URV. Aquestes beques tenen l’objectiu de generar una xarxa 
de col·laboració entre grups de recerca biomèdica d’excel·lència a Catalunya i l’estranger. 
Durant la seva estada de nou mesos, la investigadora visitarà el Departament de Nutrició 
de la Harvard TH Chan School of Public Health.

El programa ICREA Acadèmia 2016, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avan-
çats, ha reconegut enguany 15 investigadors d’universitats catalanes, un dels quals és Àlex 
Arenas, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, que ja havia 
rebut aquesta distinció el 2011. 

L’exalumna d’Enginyeria Informàtica de l’ETSE Jordina Torrents ha estat guardonada amb el 
premi internacional Women Techmakers de Google, que fomenta la igualtat de gènere en 
l’àmbit de la tecnologia. 

Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic de Dret Penal de la URV, ha estat nomenat aca-
dèmic corresponent de la Reial Acadèmia Espanyola de Jurisprudència i Legislació per la 
Junta General de la Acadèmia el 22 de maig. 

Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha reconegut el Viver d’Em-
preses de la Fundació URV (FURV) com el segon millor de l’Estat espanyol—i primer de 
Catalunya— quant a difusió de l’esperit emprenedor. FUNCAS ha elaborat un rànquing 
després d’avaluar 578 vivers d’empreses del territori espanyol, en què el de la FURV també 
està considerat com el sisè millor de l’Estat espanyol —i tercer de Catalunya— en incuba-
ció avançada i graduació. Pel que fa a la posició global, el Viver d’Empreses de la FURV 
ocupa el 63è lloc.

Fernando Campa, professor de la Facultat d’Economia i Empresa, i Nicole Kalemba, becà-
ria predoctoral del Departament de Gestió d’Empreses de la URV, han rebut el premi del I 
Concurs Extraordinari de Casos Pràctics per a Docents, que atorga l’Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció (ACCID) amb la col·laboració de la UPF-BCN School of Manage-
ment. El guardó s’ha concedit al treball “Anàlisi estratègica de Vueling Airlines: disseny del 
seu mapa estratègic i dels indicadors clau per a la presa de decisions”.

L’equip Rockball FS de la URV ha guanyat la Lliga Universitària de Futbol Sala, que ha 
comptat amb la participació de quinze equips i més de 160 estudiants.

Retrats de Vi, el cicle de llibres sobre enòlegs de la Universitat Rovira i Virgili amb foto-
grafia documental de Maoz Eliakim i escrit per la periodista Ruth Troyano, ha estat un 
dels millors libres en la categoria de fotografia dels Gourmand Awards 2017, un certamen 
internacional fundat l’any 1995 pel francès Edouard Cointreau, que selecciona els millors 
llibres de gastronomia i de vi del món.
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Premis organitzats per departaments, centres, centres de recerca i serveis

Els estudiants Adrià Piñol, de l’Escola Puigcerver de Reus, i Mar Alsina, de l’Institut Gaudí 
de Reus, premis de recerca de batxillerat de Turisme i de Geografia 2015-16, respectiva-
ment. Els premis els concedeix la Facultat de Turisme i Geografia de la URV.

El 6 d’octubre l’Escola Tècnica Superior d’enginyeria va obrir el curs amb la lliçó inaugural 
“La Robobigiada+, un sistema impensable, un futur encantador i trencador”, impartida 
per Lluís Anaya, exalumne i director de l’àrea TIC del Departament de Governació de la 
Generalitat.

En l’acte es van lliurar els premis als estudiants corresponents al curs 2014-15. Edgar Ba-
tista ha obtingut el premi al millor expedient de l’ensenyament del grau d’Enginyeria Infor-
màtica; Emilio Gallego ha obtingut el premi al millor expedient de l’ensenyament de grau 
d’Enginyeria Elèctrica; Eduard Garcia ha obtingut el premi al millor expedient de l’ensenya-
ment del grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i Jaume Bret ha obtingut el 
premi al millor expedient de l’ensenyament del grau d’Enginyeria Telemàtica.

El 19 d’octubre es van atorgar els Premis Sant Lluc en les tres modalitats. 

 – Premi al treball de final de grau de nutrició i dietètica per a Gerard Baiges i Imane 
Djemmah, pel treball “El paper de la CCL2 en la NAFD: Connexió entre inflamació 
i metabolisme energètic”. Premi al treball de final de grau de Medicina per a Joan 
Àngel Baldó, Maria Teresa Moreno i Rosa Belén García, pel treball “Aplicació de 
nous indicadors de pèrdua ponderal en cirurgia bariàtrica”. Premi al treball de final 
de grau de Medicina per a Eva Victòria Castro i Mònica Gimeno pel treball “Anàlisi 
de la influència de diferents variants d’un sol nucleòtid del gen DDR1 relacionades 
amb l’esclerosi múltiple en l’expressió de les principals isoformes del gen en teixit 
cerebral humà”.

El premi de mobilitat per menció internacional en el títol de doctor ha estat per a Nerea 
Becerra, que  rebia  la beca Francesc Cailà i Mestre per poder fer la seva estada a Toronto. 
El seu treball serà “Importància del calci i el consum de productes rics en calci sobre la 
diabetis i la síndrome metabòlica a la cohort PREDIMED”.

Finalment  enguany s’ha lliurat també el premi Dr. Rodrigo Miralles de recerca en fisioterà-
pia. Els guanyadors han estat David Pérez, Francesc Llorach i Ricard Vallvé pel treball “Efi-
cacia de la combinación de técnicas neurocognitivas y propioceptivas en la inestabilidad 
del tobillo en deportistas amateurs de 14 a 18 años”.

El 8 de setembre es va celebrar la 4a edició dels Sustainability Awards, atorgats per l’em-
presa DOW als estudiants del màster en Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible, que 
formen part del programa Work Experience de l’ETSEQ.

L’estudiant Miquel Gelabert ha rebut el XVI Premi Jaume Ciurana d’Enologia, que atorga 
anualment la consultora vitivinícola Rius&Rius. L’acte de lliurament del premi va tenir lloc 
el 14 d’octubre a la Facultat d’Enologia.

El 18 de novembre es van lliurar a l’Aula Magna del campus Catalunya els XVIII Premis de 
Recerca en Química als tres millors treballs de secundària. Els premis estan patrocinats per 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona. En l’acte, Dani Jiménez, físic, divulgador 
científic, presentador del programa Dinàmiks del canal Super 3 i especialista en l’ús dels 
experiments com a eina d’aprenentatge, va impartir la conferència “Reacciona amb la 
química!”.
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Fátima Essalhi, Adrián Hernández i David Esteban, premis de recerca de secundària en 
Química 2016. Els tres joves estudiants van rebre els premis en un acte celebrat al campus 
Catalunya en el marc de la Setmana de la Ciència. És la 18a edició dels Premis de Recerca 
en Química, que s’atorguen als tres millors treballs de secundària presentats.

El 25 de novembre es van lliurar a la Fundació Privada Reddis, a Reus, les XX Beques 
Reddis de mobilitat a l’estranger, concedides a 17 estudiants de la Facultat d’Economia i 
Empresa. La Fundació contribueix així a la millora acadèmica del centre, ja que ajuda la 
mobilitat estudiantil internacional, que proporciona als joves una nova formació i noves 
perspectives com a futurs professionals i com a persones.

El 25 de novembre es va lliurar la I Beca de l’Institut Català del Suro i AECORK a Patricia 
Cereceda Ortega, estudiant del màster en Begudes Fermentades del curs 2015-16. A més, 
es van presentar els nous vins elaborats al Celler Experimental del Mas dels Frares pels es-
tudiants i professors del centre. 

Els dies 1 i 2 de desembre, en el si de les IX Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre, 
es van atorgar els premis següents patrocinats per la URV, la Fundació Pere Mata Terres de 
l’Ebre, la Gerència Territorial de l’ICS de les Terres de l’Ebre i el Grup Sagessa:

 – Categoria de comunicació oral, el segon premi, dotat amb 200 €, a la comunica-
ció que porta per títol “Cuidar la família a urgències. Discurs dels pacients i dels 
professionals”, del qual són autors Mª Carmen Berbis Morello, Gerard Mora López, 
Carme Ferré Grau, M. Teresa Flores Aubia, Montserrat Guàrdia Faci i Jordi Pi Sánchez.

 – Premi patrocinat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona al  primer 
premi a la comunicació oral, dotat amb 250 €, al treball que porta per títol “Di-
agnòstic dels infermers que realitzen triatge/recepció, acollida i classificació als 
serveis d’urgències de les Terres de l’Ebre” del qual són autors Estrella Martínez Se-
gura, Jordi Adell Urraca, Núria Agramunt Perelló, Rosa Maria Aznar Panisello, Rosabel 
Gómez Sanchís i Gemma Pilar March Pallarés. 

 – Premi de l’Associació d’Antics Alumnes de la Facultat d’Infermeria de la URV, dotat 
amb 150 €, al treball que porta per títol “Cómo influye la información en el estado 
emocional de los pacientes diagnosticados de cáncer”, del qual són autors Faisury 
Caicedo Gordillo i Rafel Guarch Martí, treball de final de grau.

 – Premi de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut, dotat amb 150 €, al treball 
d’innovació que porta per títol “Anàlisi sobre l’ús d’un programa 2.0 d’assessora-
ment a cuidadores no professionals de persones amb problemes crònics de salut”, 
del qual són autors Rut Martí Arques, Jael Lorca Cabrera, Núria Albacar Rioboó, Car-
me Ferré Grau, M. Teresa Salvadó Usach i Bárbara Monteagudo Fombuena.

El 13 de desembre es lliurà per primera vegada el Premi d’Investigació Ramon Amigó a 
projectes d’investigació en l’àmbit de l’onomàstica catalana. La guanyadora del premi fou 
Sílvia Veà, doctora en Filologia Catalana, professora associada del Departament de Filolo-
gia Catalana i membre del personal d’administració i serveis de la URV, la qual es proposa 
estudiar l’onomàstica de la Torre de l’Espanyol, a la Ribera d’Ebre. A l’acte de lliurament 
foren presents la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa; 
el rector de la URV, Josep Anton Ferré; el secretari del jurat, Pere Navarro, del Departament 
de Filologia Catalana de la URV, i el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Ge-
neralitat, Jordi Agràs.

El 15 de desembre es va lliurar el premi de la Fundació STS al millor treball de grau en 
infermeria 2015-16, que va guanyar l’estudiant Adoración Rodríguez, i es va fer la cloenda 
de la quarta promoció del màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria. 
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El 2 de desembre la graduada Maria Martínez va rebre l’11è Premi PortAventura World a 
la millor trajectòria acadèmica en Turisme i també es van lliurar els premis a treballs de 
recerca de batxillerat de Turisme i Geografia del curs 2015-16.

El 4 de febrer es va celebrar al Palau de Congressos de Tarragona el concurs de robòtica 
First Lego League, organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, en el qual van 
participar 33 equips de 20 escoles diferents. L’objectiu d’aquest esdeveniment és difondre 
i introduir la robòtica a les escoles. Més de 500 nens i nenes han presentat les seves idees 
i solucions per als reptes proposats, que en aquesta nova edició estaven relacionats amb 
les aliances dels animals. Els equips guanyadors han estat el Col·legi Sant Pau de Tarrago-
na, l’INS Roseta Mauri de Reus i Col·legi les Carmelites de Tarragona. 1.500 persones van 
assistir a l’acte, entre participants, familiars i voluntaris.

El 4 de febrer les facultats de Química i Enologia van acollir la fase local de l’Olimpíada de 
Biologia. La guanyadora va ser l’estudiant Marina Zafrilla, de l’Institut de l’Arboç.

El 21 de febrer la Facultat de Turisme i Geografia va acollir la fase local de la VIII Olimpíada 
de Geografia (Districte Universitari de Tarragona). La prova vol premiar els estudiants que 
demostrin un millor coneixement dels continguts de la matèria de Geografia de batxillerat 
i promoure l’interès pels estudis universitaris de geografia. Hi van participar 110 alumnes 
de secundària que fan l’assignatura de Geografia de 23 centres educatius de la demarcació.

L’estudiant del màster d’Enginyeria Química de la URV Anna Navarro va rebre el diploma 
acreditatiu i el Premi Work Experience ETSEQ-SCA, que consisteix en l’import de la matrí-
cula del primer curs. L’estudiant farà una estada de pràctiques a la planta de l’empresa SCA 
a Valls, on realitzarà el projecte final de màster sobre un problema industrial real.

El 15 de març l’enginyer químic per la URV Miguel Galván va rebre el Premi Work Experi-
ence ETSEQ-Clariant en un acte que va tenir lloc a la seu de l’empresa. El premi té una do-
tació de 3.000 euros, que rep en concepte de matrícula del màster en Enginyeria Química 
que cursa actualment a l’ETSEQ.

Els estudiants de 2n de batxillerat Arnau Ferrer, Jaume Cardó i Júlia Martínez, van guanyar 
la VIII Olimpíada de Geografia, que tingué lloc el 22 de febrer a la Facultat de Turisme i 
Geografia. El centre de secundària guanyador va ser l’Institut Jaume Huguet.

L’equip d’estudiants de l’ETSEQ liderat per Albert Val i compost per Xavier Casadesús, Neus 
Cortiella, Lucas Cubillos, Gerard Gutiérrez, Melissa Penya i Clara Weber hva 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 curs i que van defensar davant un jurat 
format per representants de l’empresa Messer i la Universitat.

Míriam Guillem, de l’Institut Ramon Barbat de Vila-seca, i Raquel Prieto, de l’Institut Sant 
Pere i Sant Pau de Tarragona, han estat la guanyadora i la finalista respectivament de la 
desena edició dels Premis DEAA/MacMillan 2017, que distingeixen cada any els alumnes 
més excel·lents en l’exercici de llengua estrangera-anglès de les proves d’accés a la univer-
sitat (PAU) de la demarcació de Tarragona, a la convocatòria de juny.


