
1

	  

Crònica

Esdeveniments més rellevants..........................................2

Premis atorgat per la URV...............................................36

Premis i distincions rebuts per membres de la URV........39

Premis organitzats per departaments, centres, centres de 
recerca i serveis.............................................................47



2

Esdeveniments més rellevants

La Universitat, en el marc del seu 25è aniversari, va aplegar el dia 8 de juny 350 persones a 
l’Auditori Josep Carreres de Vila-seca. El propòsit de la Nit URV va ser reunir altres protago-
nistes de la Universitat, i distingir i reconèixer el professorat associat i les empreses de tots 
els àmbits i institucions col·laboradores: ajuntaments, empreses, associacions professionals 
i socials, cambres, sindicats, fundacions, hospitals, diaris i administracions.

Els dies 13, 14 i 15 de juny se celebraren les proves de Selectivitat de juny, PAU 2017, on 
participaren un total de 2.881 estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques 
de Tarragona que aspiren a accedir als estudis universitaris.

El dia 13 de juny tingué lloc una nova sessió de cafè científic al Cafè La Cantonada, amb 
la xerrada “La cervesa, molt més que un beuratge anònim”, a càrrec d’Albert Barrachina, 
professor d’anàlisi sensorial de cervesa del Màster en Begudes Fermentades de la URV. 

El dia 13 de juny tingué lloc una nova sessió de cafè científic al Cafè La Cantonada, amb 
la xerrada “La cervesa, molt més que un beuratge anònim”, a càrrec d’Albert Barrachina, 
professor d’anàlisi sensorial de cervesa del Màster en Begudes Fermentades de la URV. 

El dia 13 de juny i dins del cicle Dimarts Emprenedor tingué lloc la taula rodona La reinven-
ció dels clàssics i les noves realitats: Càmpings i turisme rural, on es tractaren nous conceptes 
com glamping, resort rural, turisme verd, eco càmping, agroturisme, càmping rural, etc. 

El dia 14 de juny tingué lloc al Campus Catalunya la Jornada sobre ciutadania, perifèries 
i conflictes per cloure el Màster en Antropologia Urbana, migracions i intervenció social.

L’equip Proyecto Lenteja guanya el XIV concurs de mòbils autopropulsats Eficiència ener-
gètica. Aquest era el títol i també l’objectiu dels estudiants del primer curs d’Enginyeria 
Mecànica que van participar al XIV Concurs de Mòbils Autopropulsats, que s’ha fet dijous 
8 de juny al campus Sescelades.

El dia 22 de juny se celebrà l’acte de cloenda del màster en Nutrició i Metabolisme 2016-17, 
amb la conferència Investigació en lípids funcionals per alimentació infantil, impartida per 
la Dra. Maria Rodríguez-Palmero, directora d’Investigació Bàsica de Laboratorios Ordesa. 

El dia 25 de juny, l’Orquestra i la Banda de Música de la URV oferiren un concert de final 
de curs, a l’Aula Magna del Campus Catalunya, sota la batuta de Marcel Ortega, director 
d’ambdues formacions, i es comptà amb la pianista Alba Solé com a solista. La Banda inter-
pretà “Overtura festiva”, de Dimitri Xosatakóvitx, i “Raphsody in blue”, de Goerge Gershwin. 
L’Orquestra interpretà la “Simfonia n. 2 en Re Major”, de Ludwig van Beethoven. 

El dia 28 de juny tingué lloc la Jornada Els reptes de la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social a Catalunya, en què el secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, 
Francesc Iglesies, parlà de Les polítiques de protecció social. L’acció del Departament i 
projectes de futur. Francesc Valls, investigador de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV, 
donà a conèixer l’evolució dels indicadors de pobresa i vulnerabilitat a Catalunya, i Angel 
Belzunegui, director de l’esmentada càtedra, oferí una anàlisi de les actuacions del Pla de 
lluita contra la pobresa i per la inclusió social de Catalunya.

El dia 29 de juny tingué lloc l’acte de graduació dels estudiants d’Educació Infantil de la 
Seu Baix Penedès, a Coma-ruga.
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El dia 30 de juny tingué lloc l’acte de graduació dels estudiants d’Anglès, a l’Aula Magna 
del Campus Catalunya.

El dia 30 de juny se celebrà l’acte de graduació dels estudiants de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria, al porxo dels laboratoris de l’ETSE, al Campus Sescelades. A l’acte, sis 
estudiants van rebre premis proporcionats per empreses que col·laboren amb el centre; en 
alguns casos són aportacions econòmiques i en altres també s’ofereix un contracte laboral 
en pràctiques.

El dia 30 de juny se celebrà l’acte de graduació dels estudiants de la promoció 2013-17 de 
la Facultat de Química, tant del grau de Química com del grau de Bioquímica i Biologia 
Molecular.

El dilluns 3 de juliol obrí la nova residència universitària Tarragona Mediterrani, amb 160 
places, que ha de donar 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 170 perso-
nes, amb la qual constitueix una oferta complementària. Ambdues les gestiona l’empresa 
RESA, Residencias Universitarias. El mateix dia començà a funcionar el centre esportiu 
Viding Sant Jordi, ubicat al mateix emplaçament.

La URV, Repsol, SA i Covestro, SL, en la línia de treball de l’Aliança STEM, han realitzat 
un programa extraescolar pilot per promoure els coneixements, les competències i les vo-
cacions científiques entre els escolars. Han participat 6 centres de secundària, en els quals 
s’han impartit tallers d’activitats experimentals amb una participació total de 120 alumnes. 
En les avaluacions d’impacte sobre l’alumnat al Camp de Tarragona destaca la reducció de 
la diferència de gènere en les vocacions STEM. 

El dia 5 de juliol es presentà al Palau Bofarull de Reus el llibre L’abans i el després de la crisi 
de 2008 a l’economia de Tarragona, de Joaquim Margalef i Daniel Miravet, editat per Publi-
cacions URV. És fruit de la col·laboració, durant deu anys, de la Càtedra Innovació Empresa 
de la URV en l’elaboració dels informes de conjuntura de les quatre cambres de comerç del 
territori. A l’acte, a més dels autors, hi assistiren el president de la Diputació de Tarragona, el 
rector de la URV i els presidents de les cambres de comerç de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls. 

El dia 5 de juliol es presentà al Campus Catalunya La collita tardana, d’Antoni Rovira i Vir-
gili  (Obrador Edèndum, Santa Coloma de Queralt, 2017). La faceta poètica de l’escriptor, 
polític i periodista Antoni Rovira i Virgili, que dóna nom a la Universitat, és molt poc cone-
guda. Amb la nova publicació la URV vol contribuir a donar-li visibilitat. A més, d’aquesta 
obra només existien uns quants exemplars d’una edició realitzada a Mèxic l’any 1947. La 
iniciativa s’emmarca en la celebració dels 25 anys de la URV.

El dia 7 de juliol tingué lloc a l’auditori Gaudí de FiraReus l’acte de graduació de la 13a 
promoció dels estudiants del Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA), que han 
seguit el grau de Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries.

El dia 7 de juliol, Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat, i Joan Maria Adserà 
Gebellí, president de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i gerent de la Xarxa 
Sanitària i Social de Santa Tecla, signaren el conveni a través del qual la fundació tarrago-
nina s’incorpora com a membre col·laborador de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV. 

El dia 10 de juliol, la Xarxa Aprenentatge Servei de la Universitats Catalanes (ApS(U) Cat 
celebrà la segona reunió, sobre el tema Entitats i universitats: col·laborar per transformar. 
Hi participaran docents de nou universitats catalanes i representants de vuit entitats col-
laboradores. L’objectiu és compartir coneixements i inquietuds sobre les assignatures 
d’aprenentatge servei. 
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El programa CaixaImpulse seleccionà el projecte Kamleon de la URV, un dispositiu per 
preveure el risc de patir deshidratació. El projecte Kamleon ha estat un dels 23 seleccionats 
en el marc del programa CaixaImpulse 2017. Està liderat per l’investigador de la URV Fran-
cisco Andrade, amb el suport de Pär Blanking, Héctor González i Jordi Ferré. CaixaImpulse 
ofereix als projectes seleccionats un pressupost de 70.000 euros, formació a mida, suport i 
assessorament continu i una immersió en la realitat del mercat.

Entre el 10 i el 14 de juliol, 120 estudiants de secundària i batxillerat participaren en els 
tallers científics de l’EstiURV. Són joves que el curs passat van cursar 4t d’ESO o 1r de 
Batxillerat i que participaren en algun dels vuit tallers científics que organitzà la URV, amb 
l’objectiu de fomentar el seu interès per la ciència i despertar vocacions. 

El dia 12 de juliol, 40 joves es graduaren en el programa “Talent Jove” de física i matemà-
tiques, després d’haver-hi participat durant dos cursos els dissabtes al matí, on, durant tres 
hores, professors de secundària i investigadors de la URV els han fet classes avançades de 
matemàtiques i física de nivell superior al programa escolar de batxillerat.

El dia 16 de juliol la URV fou present al Mercat de Territori Santa Teca amb la xerrada Les 
molècules del vi: una estimulació dels sentits, a càrrec d’Antoni Sánchez-Ortiz, enòleg i 
professor del curs de Sommelier a la URV. El mercat és la conjunció de producte local de 
qualitat, gastronomia de fusió i tastets de cultura contemporània, del territori de la Catalu-
nya Sud. La xerrada se celebrà a la sala d’audiovisuals del castell d’Escornalbou (Riudeca-
nyes).

La URV acollí per segon any les Jornades Internacionals per a Professors de Català que 
organitza l’Institut Ramon Llull i que arriben a la seva 31ena edició. La sessió inaugural 
tingué lloc el dia 18 de juliol i hi participaran Josep Anton Ferré; rector de la Universitat 
Rovira i Virgili; Manuel Forcano, director de l’Institut Ramon Llull i Arcadi Navarro, Secre-
tari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

El dia 18 de juliol i dins del cicle Dimarts Emprenedor l’actriu Ana González Tadeo  desen-
volupà al Campus Sescelades la xerrada Vine que t’ho explico! Eines per treballar el nostre 
discurs en escena, en la qual ensenyà com transmetre amb fermesa un missatge i com 
aplicar de la millor manera les habilitats comunicatives.

La URV tingué representació als Campionats d’Europa Universitaris amb la selecció de vò-
lei platja, formada per Diego Roldan i Hèctor Garcia, que competiren del 25 al 30 de juliol 
a Split (Croàcia). També en les categories de taekwondo –per part de Gibet Gallego– i judo 
amb Manon Janlin i Gerard Garriga, competicions que tingueren lloc del 24 al 27 del ma-
teix mes, a Coïmbra (Portugal); tots ells són alguns dels integrants de la selecció catalana, 
agrupats per l’Esport Català Universitari (ECU).

Del 22 al 29 de juliol tingué lloc a l’Auditori Nacional de Catalunya (Barcelona) el XI 
Simposio Mundial de Música Coral, en què participà la Coral de la URV, la qual actuà en 
el primer concert del Simposio, al costat del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados 
de Lleida, Sant Jordi de Barcelona, Coral Polifònica de Vilafranca, Pax Cor de Cambra de 
Sabadell i Coral Polifònica de Puig-reig. 

La Unitat de Comunicació de la Ciència (ComCiència) de la Universitat ha estrenat la sèrie 
Talent URV, una nova proposta multiformat de divulgació científica sobre temes que s’in-
vestiguen a la Universitat. L’objectiu és donar a conèixer la feina que fan els científics, a 
través de vídeos, reportatges escrits i xarxes socials. El projecte es complementa amb una 
nova entrega de la sèrie Ciència en 1 minut, que explica conceptes científics complexes 
amb l’ajut d’il·lustracions animades.
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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 
presenten per col·laborar en projectes d’ONGD de la demarcació. Enguany, 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, es desplaçaren 23 membres de la 
comunitat universitària, entre estudiants i professors, a Tessalònica, Grècia, en concret al 
Camp de refugiats d’Elpida.

El dia 27 de juliol se signà en conveni entre la URV i els ajuntaments d’Amposta, Cam-
predó i l’Aldea amb l’objectiu de d’investigar fonts d’informació històrica i crear rutes 
històrico-culturals relacionades amb la Batalla de l’Ebre en aquestes zones.

22 estudiants de la Northeastern University (Boston, EUA) han cursat aquest estiu passat 
a la URV el programa Process Safety and Chemical Engineering Abroad en la modalitat 
Faculty-Led, un nou Study Abroad de la URV. El curs es complementa amb  visites tècni-
ques a indústries químiques del polígon petroquímic de Tarragona, i activitats que es duen 
a terme als laboratoris de l’ETSEQ.

La segona edició del màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme ha començat 
amb la incorporació de 25 estudiants de dinou nacionalitats que s’especialitzaran en la 
promoció de la indústria vitivinícola i turística. Els estudiants de la primera edició estan fent 
pràctiques d’elaboració de vi en diverses regions d’Espanya, França, Portugal, Itàlia i Hon-
gria i a l’octubre començaran les classes del segons curs de màster a la Universitat de Porto.

El dia 5 de setembre començaren les segones Proves d’Accés a la Universitat – PAU 2017- 
per a 578 estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques de Tarragona que 
aspiren a accedir als estudis universitarisEl dia 14 de setembre se celebrà, com cada any, 
el Sopar Solidari de la Fundació Port Aventura. Per part de la URV, assistiren al sopar la 
delegada del rector de Comunicació, la degana de la Facultat de Turisme i Geografia i pro-
fessors d’aquesta facultat.

Del 6 al 9 de setembre se celebrà al Campus Catalunya el XXVIII Congrés internacional 
sobre l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera, organitzat per ASELE (Associ-
ació per a l’Ensenyament de l’Espanyol com a Llengua Estrangera), el qual reuní 300 espe-
cialistes d’Espanya i de tot el món d’aquesta àrea, en una cita que per primer cop organitzà 
la URV. 

Les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) de la URV han disminuït fins les 13.395 
tones de CO2 el 2016, de manera que s’ha recuperat la tendència que es va interrompre el 
2015. Així, l’emissió de diòxid de carboni ja s’ha reduït en un 9,9% respecte del 2005, l’any 
en què es van començar a monitoritzar les emissions. La reducció dels GEH és l’objectiu 
central del Pla de medi ambient de la Universitat, que pretén arribar a la xifra d’11.905 
tones de CO2 al 2020, una davallada del 20% en les emissions respecte del 2005.

Des del dia 12 de setembre, dues noves línies d’autobús connecten Cambrils i Vila-seca 
amb el campus reusenc de Bellissens, facilitant d’aquesta manera la mobilitat dels estudi-
ants entre els centres universitaris.

El dia 15 de setembre tingué lloc al Campus Catalunya la 7ª Conferència Bioeconomic: Auto-
consum energètic, compartit i recàrrega del vehicle elèctric, que tractà de com integrar la in-
fraestructura energètica necessària de forma àgil i eficient en la vida quotidiana dels usuaris. 

Els dies 16 i 17 de setembre tingué lloc una nova edició de Reus Ocult, iniciativa que difon 
el patrimoni arquitectònic i històric d’aquesta ciutat, amb visites gratuïtes a espais de la 
ciutat que normalment no són accessibles, promoguda per estudiants i alumni de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la URV. 
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El dia 16 de setembre se celebraren a l’Arxiu Municipal de Reus les I Jornades d’Etnologia 
a les comarques de Tarragona, organitzades per l’Institut Tarragonès d’Antropologia (ITA), 
l’Associació d’Antropologia, el Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de 
la URV i el Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa, amb la col-
laboració de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU).

El dia 19 de setembre se celebrà al Palau Bofarull de Reus la I Nit de la Recerca Biomèdica, 
acte que vol difondre i posar al servei de la població tots els avenços aconseguits en recer-
ca biomèdica. Hi participaren representants polítics i científics de l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili (IISPV) i fou convidada tota la ciutadania. 

El dia 20 de setembre el rector, acompanyat del director del Departament d’Enginyeria Elec-
trònica, Elèctrica i Automàtica, visità les instal·lacions d’Applus Idiada Group a Santa Oliva.

El dia 21 de setembre el director de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, Juan 
Antonio Duro, i la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim 
presentaren el Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre corresponent 
al 2n trimestre de 2017, al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a Móra d’Ebre.

El dia 21 de setembre, l’ONG K9, amb el suport de la URV Solidària, marxà cap a Mèxic 
per treballar en la detecció de persones que van quedar atrapades com a conseqüència del 
terratrèmol que va produir-se al centre del país. 

Ha nascut Creatsens Health, una spin-off de la URV que desenvoluparà eines per al control 
de la funció renal. Aquesta iniciativa va participar en la primera edició del programa Cai-
xaImpulse de la Fundació Bancària La Caixa i va ser incubada pel programa de Richi Social 
Entrepreneurships de la Richi Foundation a Boston. L’empresa Creatsens Health, SL té com 
a objectiu la millora del benestar de les persones mitjançant el control dels paràmetres 
bioquímics de la sang (com la creatinina i el potassi) de manera descentralitzada, és a dir, 
sense necessitat de fer arribar mostres de sang dels pacients al laboratori.

El dia 21 de setembre, més de dues-centes persones, universitaris dels tres centres del 
campus Catalunya i altres membres de la comunitat universitària participaren en la con-
centració que tingué lloc a la plaça de la Concòrdia del Campus Catalunya en suport a les 
institucions catalanes.

El dia 22 de setembre tingué lloc l’acte d’inauguració del curs 2017-18 de la URV, que en-
guany se celebrà al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, i que també serví com a cloenda de 
la celebració del 25è aniversari de la URV. La lliçó inaugural la pronuncià el professor Robert 
Rallo, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, que actualment 
és director de divisió associat de Ciències de Dades, Informàtica Avançada, Matemàtiques 
i Divisió de Dades del Laboratori Nacional del Pacífic Nord-oest de Richland (Washington, 
EUA). La seva conferència portà per títol Cap a un descobriment científic basat en les dades.

El dia 22 de setembre se celebrà a  la Casa de Convalescència (UAB Campus Barcelona)  el XI 
Congrés Internacional de Dret Urbanístic, dedicat a la protecció del patrimoni arquitectònic 
i natural. Fou organitzat per l’Associació Internacional de Dret Urbanístic (AIDRU), l’Associ-
ació Espanyola de Dret Urbanístic i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals 
de la UAB, amb la col·laboració, entre d’altres, del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT) i la Càtedra d’estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín.

Del 27 al 29 de setembre se celebrà al Campus Catalunya la XVI Reunió de Professors d’En-
ginyeria Mecànica i Enginyeria de Vehicles, punt de trobada per als professionals univer-
sitaris, on es poden compartir experiències innovadores en l’àmbit de la pràctica docent i 
estratègies de captació de fons per a l’activitat investigadora, i debatre sobre els problemes 
de gestió en el camp de l’ensenyament de l’Enginyeria Mecànica. 
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El dia 27 de setembre el rector assistí a l’acte de signatura de la incorporació de l’Ajunta-
ment de Reus a la Càtedra d’Habitatge. En el mateix acte s’estrenà l’audiovisual The line 
documental.

El dia 28 de setembre el rector presidí l’acte d’obertura de la XVI Reunión de profesores de 
ingeniería mecànica, celebrada a Tarragona.

El dia 28 de setembre el rector assistí a la reunió del Patronat de la Fundació Parc Científic 
i Tecnològic del Turisme i Oci de Catalunya.

El dia 29 de setembre el rector assistí a l’obertura de la XIII Annual Conference of the Medi-
terranean Commissions of the European League for Economic Co-Operation –ELEC. L’acte 
comptà amb la presència de Francesc Homs, president del comitè espanyol, l’alcalde de 
Tarragona i el president de la Diputació.

El dia 29 de setembre,  el Cor de Cambra del Conservatori Superior de Música Franz Liszt 
de Weimar (Alemanya) oferí a l’Aula Magna del Campus Catalunya  Perles Corals, com a 
concert d’inauguració del curs 2017-18. La formació interpretà obres de Schütz, Geiger, 
Mendelssohn, Praetorius, Bach, Mignone, Liszt, Frost, Ribó, Raimon i Enric Morera, sota la 
direcció de Jürgen Pushbeck.

El dia 2 d’octubre, a les portes del campus i centres de la URV se celebraren concentraci-
ons de 15 minuts en rebuig de les actuacions policials violentes de l’1 d’octubre durant la 
celebració del referèndum.

El dia 3 d’octubre, la URV suspengué tota l’activitat, adherint-se a la convocatòria d’atu-
rada genera impulsada per múltiples entitats i institucions catalanes en defensa de la de-
mocràcia i de les llibertats individuals i col·lectives i com a expressió del rebuig de les 
actuacions policials violentes patides l’1 d’octubre durant la celebració del referèndum.

Del 3 d’octubre al 17 de novembre es podrà veure al Campus Terres de l’Ebre l’exposició 
Refugiats, l’odissea cap a Europa, amb fotografies de Sergi Càmara sobre la crisi dels re-
fugiats que lluiten per entrar a aquest continent i així aconseguir un futur millor. L’autor 
d’aquesta mostra ha dedicat gran part de la seva trajectòria professional als moviments 
migratoris i als desplaçaments forçats per la guerra en llocs com Colòmbia, Sudan del Sud, 
el Marroc, Mali, Ruanda o el Iemen.

El dia 4 d’octubre el rector inaugurà a Deltebre la 12a edició del curs Dones, Salut i Educació.

El dia 4 d’octubre tingué lloc al Campus Catalunya l’acte de benvinguda institucional dels 
estudiants internacionals de la URV. La periodista Helle Ketner entrevistà la vicerectora 
d’Internacionalització, Mar Gutiérrez-Colón; la directora del Centre Internacional, Marina 
Casals, i el coordinador del Servei Lingüístic, John F. Bates, amb l’objectiu d’explicar com 
és la Universitat i què els pot oferir durant la seva estada. A continuació se celebrà un con-
cert i s’oferí un berenar. 

Dimecres 5 d’octubre a les 19.00h: Octubre (1928) de Sergei Eisenstein i Grigori Aleksan-
drov, 100’. 

Dimecres 11 d’octubre a les 18.00h: Doctor Zhivago (1965) de David Lean, 197’.

Dimecres 18 d’octubre a les 18.00h: Rojos (1981) de Warren Beatty, 200’.

Dimecres 25 d’octubre a les 19.00h: Asaltar los cielos (1996) de José Luis López-Linares i 
Javier Rioyo, 94’. 

El debat sobre el seminari es realitzarà el dijous 26 d’octubre a les 19.00h i comptarà amb 
la participació de la catedràtica d’Història de la Universitat Rovira i Virgili Montserrat Duch.
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Els dies 5 i 6 d’octubre  se celebrà al Campus Catalunya el Seminari Exilis catalans contem-
poranis, que pretén establir un debat entre especialistes sobre aquest fet històric, posant 
especial èmfasi en el cas dels republicans amb el desenllaç de la Guerra Civil Espanyola. 
Al voltant d’això s’analitzaren aspectes del seu impacte, com ara la fuga de capital humà i 
cultural, però també es debatí des d’una mirada externa, el rol que tingueren els països de 
destí en l’acollida els exiliats, especialment la República Federal de Mèxic. 

El dia 6 d’octubre s’inaugurà l’exposició A cel obert, sobre intervencions artístiques realit-
zades en espais patrimonials de la ciutat de Tortosa. El projecte A Cel Obert posa en valor el 
patrimoni arquitectònic de la ciutat i alhora promou la creativitat entre artistes de diferents 
disciplines; des del primer any rep el suport del Campus Extens de la URV.  

El dia 6 d’octubre el rector assistí al dinar de cloenda del Seminari Exilis Catalans Contem-
poranis, organitzat pel grup ISOCAC de la URV.

El dia 9 d’octubre el rector assistí a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2017-18 de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

L’acte d’inauguració del curs acadèmic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) 
tingué lloc el dia 9 d’octubre i va incloure la lliçó inaugural ”El rol i els reptes de la robòtica 
quirúrgica”, a càrrec del professors de la UPC Josep Amat i Alícia Casal. A més, es lliuraren 
els premis als millors expedients dels ensenyaments de grau del curs 2015-2016, impartits 
a l’escola. 

El dia 11 d’octubre el rector assistí a l’acte de signatura del conveni de cooperació educa-
tiva per a pràctiques externes entre la URV i Gestió i Prestació de serveis de Salut (GiPSS).

El dia 11 d’octubre el rector fou convidat a la inauguració oficial de la fira exproReus, que 
enguany celebrà el seu 75è aniversari.

Els dies 14 i 21 d’octubre s’han celebrat a Reus sessions divulgatives en el marc del progra-
ma Bojos per la salut i l’alimentació. Els aliments funcionals, la nutrició i la salut i les bases 
científiques que justifiquen els efectes saludables dels aliments per millorar la nutrició i el 
benestar dels ciutadans han estat alguns dels temes que s’hi tractaren.

El dia 16 d’octubre el rector presidí l’acte d’inauguració del màster en Genètica, Física i 
Química Forense, a la Facultat de Química.

El dia 16 d’octubre tingué lloc al Paranimf del Rectorat l’acte d’inauguració oficial del Màs-
ter en Genètica, Física i Química Forense 2017-2018 i la conferència sobre els laboratoris 
forenses de la policia científica, que anà a càrrec de Daniel Martínez Ortega, inspector 
sotscap de la Divisió de Policia Científica del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat 
de Catalunya. Durant l’acte es lliurarà un reconeixement a les entitats col·laboradores amb 
el màster: la Divisió de Policia Científica i Divisió de Trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra, 
l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i el Instituto Nacional de To-
xicología y Ciencias Forenses. 

El dia 16 d’octubre tingué lloc una conferència organitzada pel Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental (CEDAT) del sociòleg, ambientalista i activista Gustavo Castro, el qual va parlar 
de la tasca de Berta Cáceres, activista ambiental i companya seva que va morir a trets l’any 
passat. Segons Castro, l’any passat van haver més de 200 assassinats i desaparicions a tot 
el món per oposar-se a agressions greus al medi ambient.

El dia 17 d’octubre la Universitat Rovira i Virgili s’afegí a la convocatòria per denunciar 
l’empresonament dels presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana, 
amb una aturada de 5 minuts a les 12 del migdia, davant dels centres universitaris.
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El dia 17 d’octubre se celebrà a la Sala Xavier Turull de l’Escola Municipal de Música de Sa-
lou l’acte d’inauguració del curs 2017-18 del Campus Extens de la URV. L’acte inclogué un 
recital líric a càrrec de la mezzosoprano M. Carme Domingo i el pianista Josep Maria Gomis. 

El dia 18 d’octubre tingué lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la Facultat de Me-
dicina i Ciències de la Salut amb una lliçó sobre la medicina catalana en el primer terç del 
segle XX i el lliurament dels premis Sant Lluc 2017. La lliçó inaugural La medicina catalana 
en el primer terç del segle XX, el temps del Dr. Frias, fou impartida per Miquel Bruguera, 
professor emèrit de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB).

El dia 18 d’octubre el rector presidí l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2017-18 de la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Del 18 al 21 d’octubre se celebrà a la Facultat de Turisme i Geografia el Congrés Tourism 
Shaping Places. Mobilities and Tourism Destination Evolution, amb l’objectiu d’analitzar 
com ha transformat les destinacions turístiques la mobilitat inherent de la societat contem-
porània, amb els seus efectes i la competència entre destinacions.

Els dies 19 i 20 d’octubre se celebrà al Campus Terres de l’Ebre la setena edició del Curs 
de Cultura Popular: Folklore, la identitat i l’educació, punt de trobada entre els principals 
especialistes de folklore d’arreu dels Països Catalans. 

Els dies 19 i 20 d’octubre tingué lloc al Campus Catalunya la XX Trobada de Serveis Lin-
güístics Universitaris amb el títol La gestió del multilingüisme a la docència universitària, 
adreçada a tècnics de la llengua i gestors universitaris. L’objectiu és reflexionar sobre la 
situació sociolingüística a les universitats de la Xarxa Vives i els reptes de promoure-hi el 
català i l’anglès.

El dia 20 d’octubre el rector assistí a l’acte de signatura del conveni entre la URV i la Fun-
dació Mèmora.

Arran de la celebració el dia 17 d’octubre del Dia Mundial del Dolor i per a contribuir a 
donar visibilitat al problema del dolor crònic infantil i juvenil, el Grup de recerca ALGOS 
i la Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundación Grünenthal, juntament amb l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, van organitzar el dia 20 d’octubre la conferència Pain is 
complicated. Children are complicated. It takes a team impartida pel doctor Allen Finley. 

Del 18 al 21 d’octubre, investigadors de tot el món han participat en el simposi Tourism Sha-
ping Places. Mobilities and Tourism Destination Evolution, celebrat a la Facultat de Turisme 
i Geografia . Una seixantena d’assistents de dinou països de tots els continents aportaren un 
total de 31 presentacions científiques agrupades en deu sessions paral·leles centrades en mo-
dels turístics emergents, mobilitats, espais i evolució sostenible de les destinacions turístiques.

El dia 21 d’octubre va tenir lloc la segona de les sessions que es fan a la seu d’Eurecat-
CTNS, a Reus, en el marc del curs Bojos per a la salut i l’alimentació. Hi participaren 30 
estudiants de Batxillerat amb vocació científica.

El dia 23 d’octubre, la Fundació URV i Fundació Mémora signaren un conveni de col-
laboració per dur a terme projectes i accions formatives sobre el procés final de vida. El 
primer pas fou la posada en marxa del curs Elaboració de processos de dol i pèrdua que 
començà a principis de novembre.

El dia 24 d’octubre tingué lloc la inauguració de curs de la Facultat d’Economia i Empresa, 
que comptà amb la presència de Simón Pedro Barceló, president de Barceló Hotel Group, 
que pronunciarà la conferència titulada El turismo: pasado, presente y futuro. Es lliuraren el 
premi de la Fundació Privada Mútua Catalana de la Fase Local de la IX Olimpíada d’Economia 
i el de la Fundació Coll-Urgellès a l’estudiant amb millor nota d’admissió del curs 2017-18.
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El dia 25 d’octubre, el Departament de Geografia organitzà la Jornada de Geografia 2017, 
adreçada a estudiants de grau i màster i en la qual s’homenatjà el professors Santiago 
Roquer Soler, amb motiu de la seva jubilació. Per delegació del rector hi assistí el delegat 
d’Organització i Recursos.

El dia 25 d’octubre el rector inaugurà el V Congrés Internacional d’Arqueologia Experimen-
tal, acte que se celebrà a l’Aula Magna del Campus Catalunya.

El dia 25 d’octubre el director del Campus Terres de l’Ebre assistí, per delegació del rector, 
a la XVI Jornada Gresol, que aquest any se celebrà a Tortosa.

El mateix 25 d’octubre la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 
assistí a l’acte de lliurament de les Beques per a Màsters d’Excel·lència de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera, a l’auditori de La Pedrera.

La URV, entre les primeres 500 universitats del món al rànquing Times Higher Education. 
En l’edició 2017 del rànquing la Universitat està classificada en la franja 401-500 per tercer 
any consecutiu.

Aquest curs s’han celebrat els deu anys de la creació del Campus Extens, després que als 
anys 2007 i 2008 es van crear el que aleshores van anomenar-se Antenes del Coneixement 
a Salou, Cambrils i Amposta. Tenen per objectiu captar les necessitats del territori i donar-hi 
resposta apropant el coneixement que es genera a la Universitat. El Campus Extens està 
present en 13 municipis de la demarcació de Tarragona, que programen més de 200 acti-
vitats cada any amb un impacte sobre 8.500 persones de mitjana. Aquest projecte compta 
amb la col·laboració dels ajuntaments, que posen a disposició els espais municipals per 
a les activitats de les antenes, el suport econòmic de la Diputació de Tarragona i la col-
laboració de l’Institut Ramon Muntaner.

Durant el mes d’octubre l’Aula de Cinema de la URV encetà un nou curs amb un seminari 
dedicat a la Revolució d’Octubre, commemorant el seu centenari. Aquest seminari consta 
de la projecció de quatre films i, posteriorment, un debat amb professors convidats experts 
en la matèria. La programació fou la següent:

Durant el mes d’octubre se celebra a Reus el Simposi Lluís Domènech i Montaner per a la 
divulgació de diferents aspectes de la vida i l’obra d’aquest arquitecte, polític i intel·lectual, 
i va a càrrec d’investigadors, agents i institucions interessades en la seva figura. Es fa en el 
marc de Reus Capital de la Cultura 2017. Intervenen els investigadors de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de la URV Pau de Solà-Morales, Roger Miralles i Jordi Sardà, i Pa-
olo Russo, de la Facultat de Turisme i Geografia. 

El dia 24 d’octubre, el Campus Terres de l’Ebre de la URV acollí una jornada organitzada 
en la qual s’analitzaren les experiències en ciutats mitjanes i l’estratègia de marca en un 
entorn rural, organitzada per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV.

El dia 24 d’octubre va tenir lloc l’acte d’inauguració de curs de la Facultat d’Economia i 
Empresa, que comptà amb la presència de Simón Pedro Barceló, president de Barceló Ho-
tel Group, el qual pronuncià la conferència titulada El turismo: pasado, presente y futuro.  
Durant l’acte també es va reconèixer la trajectòria professional de Daniela Garciaconde, 
alumna de la primera generació de la Facultat, que actualment és cap global de risc d’in-
versió de Santander Asset Management.

La Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universitat Rovira i Virgili, en la línia 
Innovació Social, va donar suport a la Jornada d’Emprenedoria i Sensellarisme, que, or-
ganitzada per l’entitat Homeless Entrepreneur, es realitzà dijous 26 d’octubre a la sala de 
juntes del campus Catalunya.
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Del 25 al 27 d’octubre tingué lloc a Tarragona el V Congrés Internacional d’Arqueologia 
Experimental. França, Anglaterra, Marroc, Algèria, Itàlia, Romania, Portugal, Bèlgica, Po-
lònia o el Japó són alguns dels països de procedència dels més de 150 experts de diferents 
disciplines que hi participaren. El congrés va ser coorganitzat per tres centres d’investigació 
en arqueologia: IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), ICAC 
(Institut Català d’ ‘Arqueologia Clàssica), ICRPC (Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural) i l’Asociación Experimenta. L’esdeveniment comptà amb la col·laboració del Port 
de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV).

El dia 26 d’octubre, Eudald Carbonell, vicepresident de la Fundación Atapuerca, investi-
gador de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i catedràtic 
de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili (URV) fou l’encarregat de pronunciar la lliçó 
inaugural del curs acadèmic 2017-18 de la Societat Catalana de Comunicació de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC). La xerrada portà per títol Comunicació i evolució humana i està 
organitzada pel Departament d’Estudis de Comunicació de la URV.

El dia 26 d’octubre, l’Associació Àrab d’Estudiants de Tarragona (AAET) organitzà, al Pati de 
la Concòrdia del Campus Catalunya una trobada per donar la benvinguda al nou curs aca-
dèmic i donar-se a conèixer, fent diferents activitats lúdiques. S’hi feren tallers de cal·ligrafia 
àrab, vestimenta magrebina i tatuatges amb henna i hi hagué un pica-pica amb té marroquí.

El dia 27 d’octubre, Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d’Història Contemporània i degà de 
la Facultat de Lletres pronuncià al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona, la conferèn-
cia commemorativa dels 40 anys del retorn de Josep Tarradellas i Joan com a president de 
la Generalitat de Catalunya. La conferència dugué per títol Josep Tarradellas, de la incertesa 
a la concreció. 

PlasticsEurope, l’associació europea de fabricants de matèries primeres plàstiques, i la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) han renovat el seu compromís per difondre el 
coneixement científic sobre els plàstics als estudiants, amb la signatura, el dia 31 d’oc-
tubre, d’un nou conveni entre ambdues parts en el marc del Projecte APQUA i l’Aliança 
STEM, recentment constituïda per la URV, per atraure vocacions i talent cap a les ciències.

El dia 31 d’octubre s’inicià un nou seminari de l’Aula de Cinema, titulat Peplvm, amb la 
projecció de Cabiria dirigida per Giovanni Pastrone (Itàlia, 1914, 126’). La resta de films 
del seminari fou:

• Dimarts 7 de novembre: El rapto de las sabines (1961), dir. Richard Pottier (98’).

• Dimecres 15 de novembre: Jasón y los Argonautas (1963), dir. Don Chaffey (104’).

• Dimecres 22 de novembre: Faraón (1966), dir. Jerzy Kawalerowicz (145’). 

• El debat sobre el seminari es realitzarà el dijous 23 de novembre.

El Campus Terres de l’Ebre acull aquest curs 2017-18 la segona edició del projecte Becero-
les sonores a la URV, en el marc del qual els nadons d’escola bressol tornen a ser alumnes 
ocasionals del campus. Es tracta d’un projecte experimental que té per objectiu donar a co-
nèixer les propostes metodològiques i els materials didàctics de la Teoria de l’Aprenentatge 
Musical d’Edwin Gordon, als estudiants del Grau d’Educació Infantil del campus i també a 
mestres de llars d’infants en actiu. 

El dia 3 de novembre, la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Em-
presarial presentà l’informe “El rol de la creativitat en la creació d’empreses a Catalunya”, 
elaborat per Eva Coll-Martínez, del Departament d’Economia, en el que es conclou que la 
productivitat intel·lectual i tecnològica afavoreix la creació de noves empreses. 
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El dia 7 de novembre se celebrà al Paranimf del Rectorat l’acte d’investidura com a doctor ho-
noris causa de la URV a títol pòstum de Claudi Esteva, fundador de l’antropologia social a Ca-
talunya i a l’Estat espanyol. Els padrins foren els professors Joan Prat Carós i Àngel Martínez.

El dia 7 de novembre se celebrà al Campus Catalunya la Jornada Centenari de la Revolució 
Russa: una mirada des de les ciències socials, amb vuit conferències adreçades als estudi-
ants i obertes a tothom, que tractaren temes com la relació de Catalunya i d’Espanya durant 
la revolució, les diferents revolucions russes, la revolució segons Lenin, Stalin i Trotsky, els 
ecos de la Revolució Russa en el camp català, etc... Les intervencions les feren professors 
de la URV, de la UB i de la UAB. 

El dia 8 de novembre se celebraren a la URV les IV Jornades de la Càtedra Josep Anton 
Baixeras de Patrimoni Literari Català, que es dedicaren a la traducció literària. En el mateix 
acte es van lliurar les beques predoctorals 2017 de la Càtedra i es presentà el nou quadern 
Identitat, Literatura i Dret. 

El dia 9 de novembre es presentà el llibre Formación Profesional e Innovación en Cataluña. 
La presentació va anar precedida de la ponència La formación profesional en España: del 
consenso reciente a los compromisos ante el porvenir, impartida per Fernando Marhuenda, 
investigador de la Universitat de València. L’obra recull les conclusions del projecte de re-
cerca “Formació professional i pimes: el reptes de la innovació a Catalunya”, de RecerCaixa. 

El dia 10 de novembre i organitzada pel Campus Extens de la URV a Salou, tingué lloc la 
sortida Descobreix el passat indià de Torredembarra, amb l’objectiu de descobrir aquest 
territori i una part del seu patrimoni cultural.

El dia 12 de novembre tingué lloc la 4a Cursa Solidària URV, que promou la solidaritat i l’es-
port, organitzada per Esports URV i el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV So-
lidària. La cursa tingué un recorregut de 5 Km i en aquesta edició tornà al circuit de l’entorn 
portuari i el barri del Serrallo, amb sortida i arribada al moll de costa del Port de Tarragona. Hi 
participaren 470 persones, quasi 200 més que en l’edició passada. Enguany els beneficis es 
destinen al Club Associació Vaixell, que treballa amb la diversitat funcional. Aquesta entitat 
ofereix, des de l’any 1974, un esplai adreçat a nens, joves i adults amb discapacitat psíquica.

El dia 12 de novembre l’Orfeó de la URV participà, al Teatre Tarragona, a Queen in Concert, 
un espectacle inèdit que aplegà tota la banda de Fòrum TGN, integrada per uns 60 músics i 
més de 120 veus de cinc corals de la ciutat de Tarragona, entre elles l’Orfeó de la URV. 

El dia 14 de novembre i com a activitat de la Càtedra Innovació Empresa es projectà la pel-
lícula Margin Call, que estrenà el cicle Cinema i Innovació. L’acte comptà amb la presència 
de Daniel Villanueva, productor cinematogràfic, guionista de Timecode (Palma d’Or 2016, 
Premi Gaudí 2017 i Premi Goya 2017) i director de l’Escola de Cinema de Reus. Els altres 
dos films del mateix cicle foren:

• 15 de novembre: Temps moderns

• 16 de novembre: Steve Jobs

El dia 15 de novembre, el Campus Extens URV i l’Ajuntament de Salou organitzaren el Ci-
cle de Pintura i Cinema: Ars longa vita brevis (Si visqués més temps podria pintar) a  càrrec 
d’Aida Marin, Doctora en Història de l’Art. Aquest cicle pretén explorar alguns dels esce-
naris més emblemàtics de la pintura moderna i contemporània amb un seguit de pel·lícules 
com Las Caja Españolas, 2004 d’Alberto Porlan.

El dia 16 de novembre, al Campus Terres de l’Ebre i en el si del Festival de cinema i turis-
me terres Catalunya INTERNATIONAL ECO & TOURISM FILM FESTIVAL, el director del 
festival, Santi Valldepérez, oferí una xerrada per presentar aquest certamen que és l’únic 
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de Catalunya i de l’Estat espanyol sobre aquesta temàtica i que té entre els seus objectius 
compartir i donar a conèixer a través de l’audiovisual destinacions de turisme natural i 
iniciatives de turisme sostenible d’arreu del planeta. 

El dia 16 de novembre, la Càtedra d’Economia Local i Regional del Campus Terres de l’Ebre 
va presentar, al Centre de Negocis del Moble de la Sénia, el Butlletí d’Anàlisi de la Con-
juntura Local de les Terres de l’Ebre del tercer trimestre de 2017. La principal conclusió és 
que el tercer trimestre de l’any l’ocupació ha enregistrat a l’Ebre un creixement rècord del 
6,1% respecte el tercer trimestre del 2016, situant-se, per primera vegada en set trimestres, 
per sobre del creixement de la mitjana catalana.

El dia 17 de novembre i organitzat pel Consell d’Estudiants, tingué lloc a la Plaça de la 
Concòrdia del Campus Catalunya la celebració del Dia de l’Estudiant. S’hi feu poesia vi-
sual i es pintaren al terra del campus fragments de l’Estatut de l’Estudiant, amb la idea que 
els estudiants se sentin membres de la comunitat universitària i sàpiguen que a l’Estatut s’hi 
estableixen els seus drets i deures.

Del 10 al 19 de novembre se celebrà la Setmana de la Ciència 2017 a les comarques de 
Tarragona  amb més de 40 activitats arreu del territori. Una part d’aquestes s’ha organitzat 
a través del Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili, que oferí activitats en set lo-
calitats com ara La Sènia, Móra d’Ebre o Cambrils, amb l’objectiu d’estendre la divulgació 
científica i d’incrementar les oportunitats de la societat per accedir-hi. Destacaren:

Ruta científica teatralitzada: Antoni de Martí i Franquès

Taller familiar: Buscant el nostre ADN!

Cafè científic: La crisi constitucional catalana: com hem arribat fins aquí?

La ciència de la xocolata: Orígens de la xocolata

Taller familiar: Reconstruïm virtualment objectes quotidians

Publicacions URV, que és el segell editorial de la Universitat Rovira i Virgili, i Libelista, el 
portal que agrupa llibreries independents i de proximitat, han arribat a un acord gràcies al 
qual, a partir d’aquest novembre, l’esmentada plataforma posa a disposició del públic les 
darreres novetats i un fons de més de 175 títols de la Universitat.

El dia 14 de novembre començaren les primeres tertúlies científiques d’aquest curs del 
cicle Ciència a La Cantonada, en què els investigadors de la URV apropen els seus conei-
xements científics al públic general d’una forma amena. Aquests cafès científics tenen lloc 
cada segon dimarts de mes a les 20h al Cafè La Cantonada de Tarragona:

• 14/11/2017:La crisi constitucional catalana: com hem arribat fins aquí?, a càrrec 
de Jordi Jaria, professor de Dret constitucional a la URV.

• 12/12/2017: El futur de la nostra dieta: insectes i algues, a càrrec de Sílvia de 
Lamo, professora d’Enginyeria Química a la URV.

Del 13 al 16 de novembre els estudiants de Psicologia organitzaren la XXVI edició de la 
Setmana Psicològica, titulada Debajo de esta máscara hay más que carne y huesos, on s’ha 
volgut relacionar l’art amb la psicologia, en el sentit que l’art pot interpretar o emmascarar as-
pectes psicològics, i que cal treure’s les màscares per arribar a l’essència de les persones”. Tin-
gué lloc a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i hi participaren 140 estudiants.

El dia 15 de novembre, festivitat de Sant Albert Magne, tingué lloc la inauguració oficial del 
curs acadèmic 2017-18 de la Facultat de Química. La lliçó inaugural portà per títol Estan-
ces sagrades: els laboratoris vistos des dels llibres i l’art i anà a càrrec de Santiago Álvarez, 
catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona. 
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El mateix dia 15 de novembre se celebrà a l’Aula Magna del Campus Catalunya, l’acte de 
Graduació de Doctors URV. Durant l’acte es lliuraren certificats de doctorat a la promo-
ció 2016-17, formada per prop de dues centes persones. Es comptà amb la presència del 
rector, Josep Anton Ferré; el director de l’Escola de Postgrau i Doctorat, Francesc Díaz, i el 
president del Consell Social, Joan Pedrerol. 

El dia 17 de novembre i com cada any, el Campus Terres de l’Ebre celebrà la Caminada 
popular en benefici de la Marató de TV3, que enguany s’ha centrat en la recerca de les 
malalties infeccioses. 

El dia 24 de novembre tingué lloc l’acte d’inauguració de curs de la Facultat d’Enologia i 
la presentació dels nous vins elaborats pels estudiants i professorat al celler experimental 
del Mas dels Frares. Emili Montesinos, catedràtic de Producció Vegetal (Patologia Vegetal) 
de la Universitat de Girona pronuncià la lliçó Xylella fastidiosa, un flagell per al segle XXI.

El dia 24 de novembre se celebrà a la Cambra de Comerç de Reus la Jornada Situació i 
estratègies de futur del port de Tarragona, organitzada pel Centre de Recerca en Econo-
mia Industrial i Economia Pública (CREIP). Comptà amb les intervencions de José Llorca, 
president de Puertos del Estado; Josep Andreu, president del Port de Tarragona; Fernando 
I. González Laxe, catedràtic a la Universidade da Coruña, ex-president de Puertos del Es-
tado i ex-president de la Xunta de Galicia; Pilar Tejo, sòcia directora de Teirlog Ingeniería 
i directora tècnica de Shortsea Promotion Center-Spain, i Joan Maria Basora, director de 
Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona. 

El dia 22 de novembre se celebrà en el Campus Terres de l’Ebre la V Jornada dedicada al 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, on s’impartí la confe-
rència La violència de gènere, és un tema de dones?, a càrrec de Neus Oliveras, professora 
de Dret Constitucional del Departament de Dret Públic.

Del 20 al 25 de novembre i amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Drets 
dels Infants, tingué lloc a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia l’exposició Els 
drets de la infància, que inclogué la projecció d’un vídeo d’UNICEF, una mostra de mate-
rials didàctics i un espai interactiu per deixar missatges. 

El dia 15 de desembre i com cada any per aquestes dates, el Campus Extens de la URV a 
Tortosa organitzà el concert de Nadal, un esdeveniment cultural obert a la ciutadania i a la 
comunitat universitària. Enguany hi actuaren l’Orquestra de Cambra de Tortosa i la soprano 
tortosina Cecília Aymí, amb un repertori d’obres clàssiques. 

L’Oficina del Voluntariat posa en marxa un any més la campanya de Nadal de recollida en 
centres d’educació de joguines i regals, que es distribuiran en centres d’educació especial, 
escoles amb pocs recursos, centres cívics i entitats que ho sol·licitin.

El dia 28 de novembre i dins del cicle Dimarts Emprenedor, la Càtedra d’Emprenedoria or-
ganitzà la conferència Pacte per a la Reforma Horària: Objectiu 2025, impartida per Fabian 
Mohedano a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla.

Del 28 de novembre a l’1 de desembre tingué lloc al CCCB (Centre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona) una altra edició del Pitching Audiovisual Universitat – Indústria, una 
proposta que vol ser el punt d’unió entre professionals del món audiovisual i nous talents 
emergents de les universitats. En aquesta iniciativa, que neix de l’acord entre el Clúster 
Audiovisual de Catalunya i les universitats catalanes, hi prenen part alumnes de Comuni-
cació Audiovisual de la URV i del Màster en Programes de Televisió d’Entreteniment, que 
s’imparteix juntament amb Gestmusic, amb quatre projectes.
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El dia 29 de novembre, organitzada pel Campus Extens de la URV juntament amb el Museu 
d’Història de Cambrils, tingué lloc, al Centre Cultual de Cambrils, la conferència Cambrils, 
1640. Episodi clau de la Guerra dels Segadors, a càrrec de Valentí Gual i Vilà, professor 
d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona. 

Els departaments d’Història i Història de l’Art i de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili 
i l’associació Amics i Amigues de l’Ebre han organitzat un Congrés Internacional que se 
celebrarà a Tortosa entre el setembre i l’octubre del 2018. El dia 1 de desembre tingué lloc 
la roda de premsa de presentació del congrés a la seu dels Serveis Territorials de Cultura de 
Tortosa, on intervingueren el degà de la Facultat de Lletres de la URV i catedràtic d’Història 
Contemporània, Josep Sánchez Cervelló; el president d’Amics i Amigues de l’Ebre, Marc 
March; l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel; i el director dels Serveis Territorials del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Ferran Bladé.

El dia 3 de desembre es presentà a Valls el llibre Els orígens del fet casteller: del Ball de 
Valencians als Xiquets de Valls. Del segle XVIII al 1849, escrit per Alexandre Cervelló, 
membre del consell científic del Museu Casteller de Catalunya a Valls i investigador de la 
Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller.

Els dies 11 i 12 de desembre el Campus Catalunya acollí la primera reunió del projecte 
europeu coordinat per la URV A multi-stakeholder co-creation plattform for better access 
to long-term care services (SOCATEL), que te com a objectiu crear una plataforma tecno-
lògica que compti amb la participació dels usuaris en el disseny i la implementació de 
polítiques públiques que afecten els serveis de llarga durada per a les persones grans en 
l’àmbit europeu. El projecte està liderat per la URV. 

El dia 12 de desembre tingué lloc la presentació de l’Índex del Clima Empresarial a les 
Terres de l’Ebre corresponent al primer semestre del 2017, document que s’elabora a partir 
d’enquestes qualitatives a més d’un centenar d’empreses del territori. La presentació anà 
a càrrec del director de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, Juan Antonio 
Duro i el professor Pau Galiana, del Departament de Gestió d’Empreses de la URV.

El dia 13 de desembre se celebrà a la Facultat d’Economia i Empresa la III Jornada d’Em-
prenedoria Social,  amb la participació d’Albert Cañigueral, fundador i principal editor 
de ConsumoColaborativo.com, Marta Domènech, responsable del centre d’informació 
Europe Direct Tarragona, Ricard Espelt, investigador de cooperativisme de plataforma a 
l’Internet Interdisciplinary Institute (UOC) i membre de Katuma, cooperativa de plataforma 
que promou el consum agroecològic de proximitat, Marcel Abbad, director de la Funda-
ción Oportunitas, primera Institució Microfinancera de l’Estat, basada en els criteris de 
sostenibilitat i impacte social i Laura Pelay, vicepresidenta del CTESC (Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya).

El dia 13 de desembre es presentà l’Informe de conjuntura econòmica del Camp de Tarrago-
na i les Terres de l’Ebre del tercer trimestre de 2017, a càrrec de Joaquim Margalef, professor 
del Departament d’Economia de la URV. L’ha elaborat el Grup de Recerca d’Indústria i Terri-
tori (GRIT) i la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, ambdós de la URV, amb la 
col·laboració de les Cambres de Comerç i Indústria de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls. 

El dia 13 de desembre, l’Aula d’Art de la URV celebrà les II Jornades d’Art i Natura a la Sala 
de graus del Campus Catalunya, punt de trobada per a agents culturals, artistes, investigadors, 
gestors i activistes culturals i obertes també als estudiants, amb conferències i taules rodones.

El dia 14 de desembre se celebraren al Centre Tarraconense El Seminari les Jornades Infraes-
tructures que transformen les ciutats, amb el suport de la Càtedra Smart Mediterranean City.
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El dia 15 de desembre tingué lloc a la Sala de Graus del Campus Catalunya una jornada 
per donar a conèixer l’Estratègia Europa 2020, un propòsit europeu de reducció de residus 
i aprofitament de recursos, apostant per l’ús d’energies alternatives, que vol afavorir el crei-
xement i l’ocupació als països membres de la Unió Europea. L’acte tingué el suport de la 
Càtedra Smart Mediterranean City.

El dia 17 de desembre, José Carlos Suárez, professor de del Departament d’Història i His-
tòria de l’Art de la URV conduí la ruta “Seguint els passos de la visita de Dalí a Tarragona”, 
basada en la visita que l’artista va realitzar a aquesta ciutat l’any 1973, dins la programació 
“Històries amagades de Tarragona”. 

El dia 18 de desembre tingué lloc l’acte d’inauguració de curs de la Facultat de Turisme 
i Geografia i el lliurament del 12è premi PortAventura a la millor trajectòria acadèmica 
de turisme de la URV. “L’interès estratègic del corredor mediterrani” fou el títol de la lliçó 
inaugural que pronuncià Josep Vicent Boira, secretari d’Habitatge, Obres Públiques i Verte-
bració del Territori de la Generalitat Valenciana. 

El dia 19 de desembre tingué lloc a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa la lectura 
de “La meva Cristina i altres contes”, de Mercè Rodoreda, organitzada pel Club de Lectura 
de Tortosa.

El dia 19 de desembre tingué lloc al Centre de Lectura de Reus, la presentació del poemari 
“Terra d’aigua”, de la professora de la URV Blanca Deusdad. En l’acte intervingueren el 
poeta Àlex Susanna, que prologà el llibre, i Montserrat Auqué, del Col·lectiu en Veu Alta, 
que feu de rapsoda. 

El dia 20 de desembre, més d’un centenar d’estudiants xinesos de la URV van celebrar el 
Nadal amb un piscolabis organitzat pel Centre d’Estudis Hispànics a la plaça de la Concòr-
dia del Campus Catalunya.

El dia 20 de desembre, l’Escola de Postgrau i Doctorat organitzà l’acte de benvinguda als 
estudiants que enguany s’incorporen a algun doctorat de la URV, que tingué lloc al Para-
nimf del Rectorat de la URV. En el transcurs de la cerimònia se’ls facilità informació d’utili-
tat sobre la Universitat i recursos que poden ser d’interès per a la seva activitat acadèmica. 

El dia 20 de desembre tingué lloc a l’Aula Magna del Campus Catalunya el tradicional 
Concert de Nadal de la URV a càrrec de la Coral, l’Orfeó i l’Orquestra de la Universitat. 
L’Orfeó, dirigit per Núria Giménez, interpretà quatre obres tradicionals nadalenques de 
diferents països; la Coral, dirigida per Montserrat Ríos, oferí també peces tradicionals, al-
gunes de les quals de Nadal, i l’orquestra i la Banda, dirigides per Marcel Ortega, interpre-
taren un repertori divers. Tots junts oferiren, de la Suite Nadalenca d’Albert Guinovart, “El 
noi de la mare” i “El desembre congelat”.

El dia 29 de desembre es presentà al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa el llibre “Ver-
sos contra la violència” editat per Onada Edicions que recull molts dels poemes recitats 
els dies 7 i 8 d’octubre a Sant Carles de la Ràpita i a Roquetes, en els dos recitals poètics 
espontanis celebrats per manifestar el més rotund rebuig a les càrregues policials que pel 
referèndum de l’1 d’octubre es van patir en aquests dos municipis. 

Del 8 al 16 de gener se celebrà al Campus Catalunya de la URV la primera edició dels 
CEDAT Mediterranean Courses on Environmental Justice: In Search of Climate Justice. Una 
classe inaugural per videoconferència, a càrrec de Lakshman D. Guruswamy, Nicholas 
Doman Professor of International Environmental Law & International Energy Programs, 
University of Colorado Law School, Boulder (EUA), va iniciar ahir el curs. Portava per títol: 
“Pobresa energètica: dones i justícia”.
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El dia 9 de gener s’inaugurà al vestíbul del Campus terres de l’Ebre l’exposició “Estem en 
contacte”, d’Ignasi Blanch, que inclou dibuixos i il·lustracions que l’il·lustrador de Roque-
tes va crear per al Festival Nacional de Poesia del 2017. 

El dia 9 de gener tingué lloc una nova sessió del Cafè científic al Cafè La Cantonada de 
Tarragona amb el títol “La química en el CSI: drogues, verí, sang i fetge”, a càrrec de Ricard 
Boqué, professor de Química Analítica i Química Orgànica a la URV. La xerrada inclogué 
exemples, experiments i tècniques innovadores utilitzades en l’anàlisi forense. 

El mes de gener, l’Aula de Cinema de la URV organitzà el seminari “Clàssics de l’animació 
japonesa”, amb la projecció de quatre films i, posteriorment, un debat amb una persona 
convidada experta en la matèria. La programació fou la següent:

• Dijous 11 de gener: Akira (1988) de Katsushiro Ôtomo 

• Dimecres 17 de gener: La tumba de las luciérnagas (1988) d’Isao Takahata 

• Dimecres 24 de gener: La Princesa Mononoke (1997) d’Hayao Miyazaki Dime-
cres 31 de gener: El viaje de Chihiro (2001) d’Hayao Miyazaki 

El mes de febrer, l’Aula de Cinema de la URV organitzà el seminari dedicat a “La caça de 
bruixes: Comitè d’activitats anti-americanes”. Consta de la projecció de quatre pel·lícules:

• Dimarts 6/02: La ley del silencio (1954), d’Elia Kazan

• Dimarts 13/02: La tapdera (1976), de Martin Ritt

• Dimarts 20/02: La caza de brujas  (1991), d’Irwin Winkler

• Dimarts 27/02: Trumbo: la lista negra de Hollywod (2015), de Jay Roach

El dia 11 de gener se celebrà a l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet la jornada dedicada 
a “El règim jurídic contractual públic”. Aquesta jornada és la segona que s’imparteix en el 
si del IX Fòrum d’Actualització en Dret Local, adreçat al personal de l’administració local, 
a professionals externs i a estudiants, i que tracta de temes d’especial actualitat en el món 
de dret, la gestió i la hisenda locals, impartits per docents universitaris i tècnics. 

Entre els dies 11 de gener i 9 de febrer, i tal com ja ha anat fent en cursos anteriors, el rector 
dugué a terme una sèrie de visites al campus i centres de la URV amb l’objectiu de presen-
tar a la comunitat universitària alguns dels darrers acords del Consell de Govern i mantenir 
un diàleg obert sobre l’actualitat i els reptes de la futur de la URV.

El dia 12 de gener  es presentà a la Fundació Privada Foment Vilanoví de Vilanova i la Gel-
trú l’espectacle “Humor’s en temps de neu” concebut per la professora M. Rosa Tamarit, de 
la URV. Tracta de l’erotisme, l’humor i la música i inclogué obres de Monteverdi, Fresco-
baldi, Strozzi, Caccini i Fletxa (s. XVI i XVII) a més de ser el concert d’Any Nou programat 
pel Foment Vilanoví. 

El dia 12 de gener, en el marc dels actes de commemoració del final de la Guerra Civil a 
Tarragona, tingué lloc a l’Espai Turisme la inauguració de l’exposició i presentació del llibre 
“Revolució i guerra civil a Tarragona, imatges d’Hermenegild Vallvé” escrit per l’historiador 
Jordi Piqué, La presentació anà a càrrec del professor d’Història Contemporània de la URV 
Josep Sánchez Cervelló.

El dia 14 de gener, Jordi López, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia i in-
vestigador de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), conduí la ruta “La muralla de 
Tarragona”, dins la programació “Històries amagades de Tarragona”.
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Del 15 de gener al 3 de febrer, la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus acullí una 
exposició de fotografia científica. La mostra la integren una selecció d’imatges que es van 
presentar al Concurs de Fotografia Científica a les Xarxes Socials, que des de fa tres anys 
organitza la Unitat de Comunicació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

El dia 16 de gener tingué lloc a l’Arxiu del Port de Tarragona, el llibre “Les actes de la Co-
missaria de Defensa Militar de Tarragona, 1937” obra d’Àngel P. Archilla. La presentació 
anà a càrrec del professor d’Història Contemporània de la URV Josep Sánchez Cervelló.

El dia 17 de gener el rector presidí l’acte inaugural del Primer Congrés Català de Dret 
Ambiental, celebrat a la Facultat de Ciències Jurídiques i organitzat pel Centre d’Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).

Del 17 al 19 de gener, se celebrà a la Facultat de Ciències Jurídiques el I Congrés Català 
de Dret Ambiental, organitzat pel CEDAT, amb el lema “El canvi climàtic, una mirada des 
de Catalunya”. El congrés tenis per objectiu esdevenir un espai obert de debat i intercanvi 
entre l’acadèmia, les administracions, els actors econòmics i les organitzacions socials, 
amb participació internacional. S’hi presentaren 50 comunicacions i pòsters.

El dia 18 de gener, Katherine Gil, investigadora del Departament de Gestió d’Empreses de 
la URV, impartí el taller “Desxifrant l’ADN del cacau” on est tractaren conceptes bàsics de 
biologia i genètica de manera divertida i dinàmica. Organitzat per ComCiència de la URV.

El dia 19 de gener, Rosa M. Valls, investigadora del Departament de Medicina i Cirurgia de 
la URV, impartí a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus el taller “La xocolata com a 
aliment”, on es tastaren els diferents tipus de xocolata i se’n detectaren les seves propietats 
organolèptiques. Organitzat per ComCiència de la URV.

El dia 19 de gener, a la Biblioteca Delta de l’Ebre, Espai Polivalent Eliseo Vives de Deltebre, 
la professora del Departament de Pedagogia de la URV, Janaina Minelli de Oliveira, pro-
nuncià una conferència sobre Elisabeth Kübler-Ross, escriptora i psiquiatra d’origen suís 
que va viure bona part de la seua vida als EUA i està considerada com una de les expertes 
més importants en la mort, les persones moribundes i les cures pal·liatives.

El dia 20 de gener s’inaugurà a la Torre del Port de Cambrils l’exposició fotogràfica “Una mar 
infinita”, de Pere de Prada, inclosa dins de les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera de 
Cambrils. 

El dia 22 de gener, Albert Samper Sosa, arquitecte, professor de l’àrea d’Expressió Gràfica 
Arquitectònica de la URV pronuncià la conferència  “Relacions astronòmiques a la Cate-
dral de Chartres”, dins un cicle de curiositats científiques. L’acte tingué lloc al Centre Cul-
tural Infant Pere - Sala Bonet Castellana de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant).

Del 22 al 26 de gener, un total de 24 professors, entre docents del màster universitari en 
Ciències del Sistema Nerviós i d’altres convidats provinents de tot l’Estat, presentaren els 
últims treballs d’investigació en aquest àmbit a la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut. La recerca que es donà a conèixer pertany a les àrees de Neurotoxicologia, Neurop-
sicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació. 

El dia 23 de gener, a l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona es presentà el llibre “Dret a cas-
tigar? La Llei de Responsabilitats Polítiques al Tarragonès (1930-1945)”, d’Albert Solé. La pre-
sentació anà a càrrec de Montserrat Duch, professora d’Història Contemporània de la URV.

El dia 28 de gener es pronuncià a l’Associació de Dones Colomines, a Santa Coloma de 
Queralt, la conferència sobre la publicitat entre els segles XIX i XX “Els tresors de Cal Jaume 
Punto” a càrrec d’Isaura Solé Boladeras, historiadora de l’art. 



19

El dia 28 de gener tingué lloc al Palau Mercader de Cornellà de Llobregat, la presentació del 
llibre “Els números canten”, obra de Maria Bras-Amorós (professora de la URV)  i Toni Gimé-
nez. És una recopilació de més de seixanta cançons, que es poden escoltar a través d’0àudios 
en línia, agrupades per temàtiques en funció de l’aprenentatge numèric. És una eina didàcti-
ca per treballar a les classes de matemàtiques d’Educació Infantil i primer cicle de Primària. 

El dia 29 de gener, Xavier Ferré Trill, professor del Departament de Pedagogia de la URV, 
pronuncià una xerrada a la Biblioteca Pública municipal de Cambrils, sobre la novel·la 
“Acte de violència” de Manuel de Pedrolo, en el decurs de l’acte organitzat amb motiu de 
la celebració del centenari del naixement d’aquest escriptor. 

El dia 29 de gener, Javier Castelo Torras, físic, divulgador i investigador, impartí la conferèn-
cia “Les Dones computadores de Harvard (o l’harem astronòmic de Pickering)” al Centre 
Cultural Infant Pere - Sala Bonet Castellana de l’Hospitalet de l’Infant.

El dia 29 de gener, l’Orquestra de la URV presentà una nova iniciativa d’innovació musical 
amb estrenes i enregistraments d’obres de compositors vius, assumint així la doble vessant 
didàctica i de recerca que identifica la institució universitària. D’aquests treballs també 
se’n podrà gaudir en directe gràcies a una gira de concerts. Intervingueren en la presen-
tació el rector de la URV, Josep Anton Ferré; el director de l’Orquestra de la URV, Marcel 
Ortega; el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, Josep Parés i Estil·les; 
el cofundador de Ficta edicions i produccions musicals SL, Martí Ferrer i Bosch, i Ramon 
Marrugat, vicesecretari de la Fundació Privada Mútua Catalana.

El dia 31 de gener s’inaugurà al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la 
FURV el cicle MBASeminars del 2018 amb la conferència “Always Up! Els 14 vuit mils 
d’Òscar Cadiach”. Aquest alpinista, que és Creu de Sant Jordi, ha aconseguit fer el cim de 
les 14 muntanyes més altes del món sense l’ajuda d’oxigen artificial. 

El dia 1 de febrer  es va celebrar al Centre de Transferència i Innovació de la FURV la Jorna-
da Ajuts d’ACCIÓ per a Projectes d’R+D locals i internacionals i la Incorporació de Talent. 
En aquesta sessió es presentaren les característiques principals de les properes convoca-
tòries dels ajuts d’ACCIÓ per a la realització de projectes empresarials d’R+D tant locals 
com amb socis internacionals per la cooperació tecnològica i la incorporació de talent 
especialitzat a l’empresa.

El dia 1 de febrer tingué lloc al vestíbul del CRAI de Campus Catalunya la inauguració de 
la instal·lació escultòrica “Leviatà”, de l’escultora Ester Fabregat. Leviatà és una instal·lació 
escultòrica temporal inflable, confeccionada amb una epidermis de colors que es transforma 
en un dimoni imaginari. 

El dia 2 de febrer, a la Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra, fou presentat 
el llibre “L’Estat català. Estudi de dret públic” d’Antoni Rovira i Virgili, per part de Xavier 
Ferré, professor d’Història de la URV al Departament de Pedagogia i curador d’aquest as-
saig inèdit. D’Antoni Rovira i Virgili (1882-1949) escriptor, periodista i polític tarragoní que 
dóna nom a la Universitat, s’han recuperat algunes obres amb motiu del 25è aniversari de 
la URV, celebrat en el curs 2016-17.

El dia 3 de febrer tingueren lloc a la Facultat de Química les proves de l’Olimpíada de Bi-
ologia de Catalunya, organitzades pel professorat del Departament de Bioquímica i Biotec-
nologia de la URV. i que se celebren de forma simultània a cinc universitats catalanes. Hi 
participaren 83 alumnes de 26 centres de secundària de les comarques tarragonines. Fran-
cesc Xavier Capella i Guillem Sans, de l’institut de l’Arboç del Penedès, i Marina López, de 
l’institut Andreu Nin del Vendrell, foren els tres primers classificats.
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El dia 3 de febrer el rector assistí a les cerimònies de lliurament de medalles i trofeus a les 
escoles participants a la First Lego League, que enguany arribà a la setena edició, i que se 
celebrà a FiraReus.

El dia 5 de febrer, el rector, acompanyat del director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria, assistí a l’acte protocol·lari de signatura del conveni entre la URV i el Clúster TIC de Reus 
per promoure el nou Grau en Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils.

El dia 5 de febrer, el rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Anton Ferré, i Marc 
Arza, president del Clúster TIC Catalunya Sud (TICSUD.CAT), signaren, al rectorat de la URV, 
un conveni de col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar el nou grau en Tècni-
ques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils, que es començarà a impartir el curs 
2018-19, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), al campus Sescelades de Tarragona.  

El dia 6 de febrer i amb motiu del 25è aniversari de la Facultat de Ciències Jurídiques, se 
celebrà la sessió “El Poder: la Política i el Dret”, que inclogué dues conferències: “El novel-
lista i el científic”, a càrrec de José María Pérez, catedràtic d’Història del Dret a la UdG i 
escriptor; i “Política, sociologia i literatura”, amb Enrique Gil, catedràtic de Sociologia de 
la Universitat Complutense de Madrid i escriptor.

Els dia 7 de febrer tingué lloc la primera de les dues jornades de portes obertes que organit-
za la URV perquè els futurs estudiants coneguin de primera mà com és estudiar a la URV. 
Aquestes jornades fan possible un contacte directe amb el professorat, permeten rebre in-
formació sobre el procés de preinscripció universitària i tenir la informació sobre cada grau 
que s’imparteix. A més, es donen a conèixer tots els serveis de què disposen els estudiants 
i es fa un recorregut per les instal·lacions universitàries com els aularis o els laboratoris. A 
aquesta primera Jornada hi assistiren 669 estudiants.

Per desè any consecutiu, l’Observatori de la Igualtat de la URV ofereix a la comunitat univer-
sitària un calendari que divulga les contribucions científiques de les dones en les diferents 
àrees del coneixement al llarg de la història. El d’aquest 2018, Dones i Sociologia, recupera 
les biografies de dotze sociòlogues, i denuncia que l’absència de dones reconegudes sigui 
“l’estat natural de les coses”. A més a més, la publicació del calendari vol contribuir a ressi-
tuar les sociòlogues en posicions i àmbits rellevants del mercat professional de la disciplina.

La Unitat de Comunicació de la Ciència (ComCiència) de la URV ha completat la primera 
edició de la sèrie Talent URV, una nova proposta multiformat de divulgació científica so-
bre personal investigador que fa recerca a la Universitat. L’objectiu és donar a conèixer, a 
través de vídeos, reportatges escrits i xarxes socials la feina que realitzen. Els protagonistes 
han arribat a la URV mitjançant programes d’atracció de talent. El projecte es complemen-
ta amb una nova entrega de la sèrie Ciència en 1 minut, que explica conceptes científics 
complexes amb l’ajut d’il·lustracions animades. Totes dues sèries han estat elaborades per 
ComCiència amb el suport de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT).

El dia 3 de febrer, l‘Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i 
Virgili organitzà la 7a edició de la FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 
Technology) LEGO League, que se celebrà a FiraReus. Hi participaren 30 equips proce-
dents de 22 escoles, la majoria de  la demarcació de Tarragona. Els alumnes de l’Institut 
Roseta Mauri i del Col·legi Sagrat Cor aniran a la final estatal de FIRST LEGO League, 
després d’haver guanyat el primer i el segon premi respectivament en aquesta fase local. 

El dia 6 de febrer, la Càtedra d’Economia Local i Regional del campus Terres de l’Ebre de la 
URV convocà una roda de premsa a la Sala de Graus del campus per explicar el contingut 
de l’informe “Reducció de l’Atur i Migracions recents a les Terres de l’Ebre”, un document 
que posa sobre la taula alguns elements d’anàlisi comparada en l’evolució demogràfica i 
de l’atur en els darrers anys a l’Ebre. La presentació anà a càrrec del director de la Càtedra 
d’Economia Local i Regional, Juan Antonio  Duro. 
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El dia 6 de febrer tingué lloc a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) el “Seminari 
Posthumum: Pràctiques funeràries i escatologia en època romana” organitzat en l’assignatura 
Arqueologia de la Mort, del màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica i obert al públic 
en general. El seminari fou coordinat per Diana Gorostidi (URV-ICAC) i hi intervingueren 
Judit Ciurana (ICAC) amb: “La materialitat del ritual funerari romà”, i Alejandra Guzmán (UB) 
amb: “Artes magicae i el Més Enllà: defingere, maleficere, invocare, exorcizare”. 

El dia 7 de febrer, al Cafè La Cantonada de Tarragona tingué lloc la sessió “Migracions 
climàtiques, un repte per al segle XXI” on intervingueren les ponents Arantxa García, pe-
riodista especialitzada en informació ambiental, i Beatriz de Felipe, doctora per la URV 
amb una tesi sobre migracions climàtiques. Moderà Laia Segura, graduada en Relacions 
Internacionals i col·laboradora del grup Governament per al Canvi Climàtic. Organitzat pel 
Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària.

El dia 9 de febrer, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Camp, es feu efectiva la signatu-
ra de la pròrroga del conveni de col·laboració per a la promoció d’activitats d’educació 
ambiental a la comarca de l’Alt Camp durant el curs escolar 2017-2018 entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Camp, la Universitat Rovira i Virgili (projecte APQUA) i les empreses Eu-
ropastry, SA; Kellog Manufacturing España, SL; Valls Química, SA; SCA Hygiene Products, 
SL, i Gomà-Camps, SAU. 

El dia 9 de febrer, el rector assistí a l’acte de cloenda del programa d’ajuts als estudiants 
universitaris de l’Alt Camp, convocat per la Fundació Ciutat de Valls.

Els dies 9 i 10 de febrer, el Consell d’Estudiants va organitzar la 1a jornada de formació per 
als representants estudiantils, amb l’objectiu d’entendre el funcionament dels òrgans de 
representació i de govern de la URV i el coneixement de les eines per proposar millores.

La Unitat de Comunicació de la Ciència de la URV ha promogut una acció a través de les 
xarxes socials per donar visibilitat a les investigadores de la Universitat. Amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que es commemora l’11 de febrer, diver-
ses científiques que investiguen a la Universitat expliquen les seves recerques mitjançant 
vídeos curts perquè la comunitat virtual de la URV pugui saber què fan i pugui veure el seu 
entorn de treball.

El dia 11 de febrer Lídia Colominas, investigadora postdoctoral de l’Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica (ICAC), impartí la conferència-taller: “Arqueologia i desigualtats”, a 
alumnes de 3r d’ESO amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.

El dia 12 de febrer, a la sala d’actes de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) tin-
gué lloc la sessió “Dones i arqueologia”, amb tres aportacions: “Estudioses del món antic: 
Margherita Guarducci”, a càrrec de Jesús Carruesco; “Les dones de l’arqueologia catalana”, a 
càrrec de Marta Prevosti, i “La presència de les dones als congressos de l’ICAC”, per Lydia Gil.

El dia 12 de febrer se celebrà a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia la I Jor-
nada de Neurocientífiques, jornada que es fa de forma simultània a diverses universitats 
de l’Estat espanyol, una iniciativa conjunta que està promoguda per la Societat Espanyola 
de Neurociència (SENC) i el seu espai “Dones en Neurociència” amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona i la Nena a la Ciència. A Tarragona, la Jornada està organitzada pel 
Departament de Psicologia i pel Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta 
(CRAMC) de la URV, juntament amb els grups de recerca Neurolab i Nutrició i salut mental. 

Del dia 12 al 16 de febrer i organitzada pel Consell d’Estudiants de la URV, tindrà lloc la 
Lliga de Debat de la URV 2018. La temàtica d’aquest any serà: “És occident el responsable 
del sorgiment d’Estat Islàmic?”.
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El dia 13 de febrer, els estudiants de la URV que exerceixen funcions de representació van 
assistir a una sessió de formació per millorar els seus coneixements per defensar els seus 
drets en els òrgans de representació de la Universitat.

El dia 14 de febrer, el rector assistí a la reunió del patronat de la Fundació puntCAT, de la 
què la URV n’és patró, on es presentà la nova direcció general d’aquesta entitat.

El dia 14 de febrer se celebrà a la Sala De Graus del Campus Catalunya la sessió “Passa’t 
a la banca ètica”, que inclogué una explicació sobre la Banca Ètica per part de l’entitat 
FETS-Finançament Ètic i solidari, i la presentació de les 4 entitats de finances ètiques de 
Catalunya: Fiare Banca Ètica, Coop 57, OikoCrèdit Catalunya i Triodos Bank. Organitzat 
pel Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària.

El dia 14 de febrer se celebrà a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa el II 
Workshop on Empirical Research in Economics of Education, on  es presentaren investiga-
cions empíriques originals i innovadores que estudien temes rellevants pel que fa al rendi-
ment escolar dels alumnes, l’èxit de l’escola i el vincle entre les expectatives dels estudiants 
i el mercat de treball. 

El dia 15 de febrer, el rector i el delegat del rector de Relacions Institucionals assistiren a la 
presentació del llibre “Una certa distància” de Josep M. Bricall, exrector de la Universitat 
de Barcelona.

El dia 15 de febrer tingué lloc al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació el 1r 
taller del programa Young Entrepreneurs, adreçat a joves de 15 a 18 anys amb inquietud per 
emprendre, en el marc del programa MBA de la Universitat Rovira i Virgili (URV.

El dia 15 de febrer tingué lloc al Campus Catalunya de la URV la 1a Jornada de potenci-
ació de la Literatura Catalana, adreçada a alumnes de modalitat, procedents de diferents 
instituts de secundària. Docents de l’àrea, tant universitaris com de secundària, impartiren 
conferències i tallers, amb l’objectiu de donar suport al professorat de literatura catalana 
de secundària amb la finalitat de potenciar la literatura catalana. 

El dia 15 de febrer i amb motiu de la celebració del Dia de la Ciència al campus Terres 
de l’Ebre de la URV, Carme Güell, professora d’Enginyeria Química de la URV, impartí la 
conferència “El futur de la nostra dieta: els insectes”. A més, es feren sis tallers adreçats a 
estudiants de segon de batxillerat de diversos instituts del territori: tres en la branca cientí-
fica (Higiene de mans, Experimentació en robots i Estimulació dels sentits: la vista, l’olfacte 
i el gust), i tres en la branca d’humanitats (Per què som com som i com aprenem? Què cal 
per ser un bon directiu? I Homes i pedres: les eines de la Prehistòria).

El 15 de febrer, un total de 150 alumnes de segon de batxillerat dels instituts Joaquín Bau 
i Cristòfol Despuig de Tortosa, i l’IES Roquetes participaren en una nova edició del Dia 
de la Ciència al campus Terres de l’Ebre. En total es programaren sis tallers de 50 minuts 
cadascun, tres adreçats als estudiants del Batxillerat de Ciències i Tecnologia, i tres als 
d’Humanitats i Ciències Socials. 

El dia 16 de febrer tingué lloc a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus el Taller “Els 
orígens de la xocolata”, on es tractaren les creences i els rituals que involucraven la xoco-
lata en les cultures prehispàniques. El taller l’impartí Laura Bricio, investigadora del Depar-
tament d’Història i Història de l’Art de la URV.  

El dia 15 de febrer, Ada Lasheras, investigadora predoctoral de l’Institut Català d’Arque-
ologia Clàssica (ICAC) conduí el taller “Arqueologia en femení” adreçat a alumnes de 3r 
d’ESO, amb l’objectiu és descobrir el paper de les dones dins l’àmbit arqueològic. Aquesta 
activitat commemorà el Dia Internacional de la Dona i de la Nena a la Ciència.
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S’ha publicat el primer volum de la Història de les Arts Escèniques Catalanes, un projecte 
endegat per l’Institut del Teatre de Barcelona amb el concurs de la Xarxa Vives, i que ha editat 
Publicacions de la Universitat de Barcelona. El coordinador i coautor d’aquest volum,  Fran-
cesc Massip, és catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. De la seva 
banda, Jesús Carruesco, professor Agregat Serra Húnter del Departament de Filologia Catala-
na de la URV, ha col·laborat en la redacció d’un capítol inicial dedicat a la teatralitat clàssica.

El dia 16 de febrer i en el si dels actes commemoratius dels 79 anys del final de la Guerra Ci-
vil espanyola, Ramon Aloguín, arquitecte i membre jubilat de la URV conduí la visita guiada 
“Les estàtues ens parlen”, que té per objectiu recordar fites de la història passada i recent.

El dia 26 de febrer, el rector assistí a la final de la Lliga de Debat 2018, a la Sala de Juntes 
del Campus Catalunya.

El dia 26 de febrer es dugué a terme a la Cambra de Comerç de Valls la presentació de 
l’informe de conjuntura del 4t trimestre de l’any 2017: L’economia del Camp de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre, activitat de la Càtedra Innovació Empresa.

El dia 26 de febrer, la URV i la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han firmat un 
acord de col·laboració per impartir el Màster Internuniversitari en Mecànica de Fluids Com-
putacional, que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt 
favorablement. La URV aporta l’experiència docent en una àrea puntera i la Universidad 
Internacional de la Rioja hi posa la plataforma i els mitjans per a la docència a distància.

El dia 27 de febrer, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) i l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Química (ETSEQ), juntament amb l’Observatori de la Igualtat, han obert 
les portes dels seus centres a 180 noies estudiants de tercer d’ESO per mostrar-los tot allò 
que es pot fer des de l’enginyeria per respondre als reptes de la societat. L’objectiu de la 
jornada, que ja compta la seva setena edició, és despertar la vocació enginyera d’aquestes 
noies, ja que és l’àmbit de coneixement de la Universitat amb una menor proporció de 
noies entre el seu alumnat: les noies són el 17% del total de persones matriculades als 
diversos graus d’enginyeria.

El dia 1 de març tingué lloc al campus Catalunya la presentació del llibre Avancem junts. 
25 anys d’una universitat al servei de les persones i la societat del sud de Catalunya  (Pu-
blicacions URV, 2017), a càrrec d’Antoni Gonzàlez Senmartí, coordinador dels actes com-
memoratius dels 25 anys de la URV, que es van celebrar en el curs 2016-17. L’obra recull 
vint-i-cinc opinions d’antics alumnes, que han de servir per reflexionar sobre les missions 
que han estat encomanades a la universitat. 

El dia 1 de març s’obrí el període de preinscripció per als màsters del curs 2018-19, que obre 
amb sis noves titulacions (Innovació en la Intervenció Social i Educativa, Mecànica de Fluids 
Computacional, Recerca Avançada en Humanitats, Dret de l’Administració Pública, Gestió 
d’Àrees de Muntanya, i Tecnologies del Vehicle Elèctric) amb un total de 54. De l’oferta de 
màsters, onze es poden cursar de manera virtual i onze més s’ofereixen en anglès.

El dia 1 de març, Josep Bargalló, coordinador de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
URV, pronuncià la conferència A l’escola no hi ha doctrina. L’educació, bé comú, a la sala 
d’actes dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona.

El dia 2 de març es presentà al Museu de les Cultures del Món de Barcelona el llibre La 
dansa dels altres. Identitat i alteritat en la festa popular, amb la presència de Francesc Mas-
sip i Raül Sanchis Francés, editors de l’obra, i Josep Fornés, director del Museu Etnològic 
de les Cultures del Món de Barcelona. 
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El dia 2 de març, al Campus Catalunya tingué lloc el lliurament de premis als guanyadors 
de les Olimpíades de Geologia a Tarragona. Durant l’acte es pronuncià la conferència “La 
sisena extinció i la seva geologia” per part d’Oriol Oms, professor de Geologia de la UAB i 
col·laborador de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). 

El dia 2 de març se celebrà a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus el taller “Els orí-
gens de la xocolata”, a càrrec de Laura Bricio, investigadora del Departament d’Història i 
Història de l’Art de la URV. 

El dia 4 de març va tenir lloc la UNIRUN, prova atlètica que pretén fomentar nous reptes 
en l’atletisme universitari implicant a les dotze universitats catalanes en una competició de 
running popular. Es tracta d’un recorregut de 6.779 metres, igualant la distància de la clàs-
sica de rem anglesa. Hi participaren més de 4.200 corredors. La Universitat Rovira i Virgili 
va multiplicar per quatre la seva participació aquest any amb 226 participants respecte dels 
56 de l’any passat, i va quedar en 7a posició en la classificació general. 

El dia 7 de març i amb motiu del Dia Internacional de la Dona tingué lloc al campus Ter-
res de l’Ebre la conferència Violències sexuals en l’àmbit de l’oci, a càrrec d’Ana Burgos, 
membre de l’Observatorio Noctàmbulas (Fundación Salud y Comunidad). 

L’Aula de Cinema de la URV inicia el cicle París era una festa, que constarà de la projecció 
de quatre films que ens endinsaran al món del París de les primeres dècades del segle XX. 
Les pel·lícules són: 

• Dimecres 7 de març: Un Americano en París (1951) de Vincente Minnelli.

• Dimarts 13 de març: Los Modernos (1988) d’Alan Rudolph.

• Dijous 15 de març: La Môme - La vida en Rosa (2007) d’Oliver Dahan.

• Dimarts 20 de març: Medianoche en París (2011) de Woody Allen

El dia 8 de març, més de 700 alumnes de 18 centres de primària i secundària de les co-
marques tarragonines participen en el projecte mEdutarraco, una iniciativa perquè cone-
guin la ciutat de Tarragona mitjançant la tecnologia mòbil i la georeferenciació. Gràcies a 
aquesta experiència, aprendran a utilitzar les tecnologies mòbils, descobriran els indrets 
més característics de Tarragona i gaudiran d’activitats didàctiques, que es desenvoluparan 
simultàniament en 80 punts d’interès de la ciutat.

El dia 8 de març, el Consell d’Estudiants de la URV convocà una aturada de 2 hores per 
sumar-se a les reivindicacions dels diferents col·lectius per exigir als governs plans per era-
dicar la violència masclista, la desigualtat salarial, fomentar la coresponsabilitat familiar, el 
dret a l’ avortament i la visibilització del treball de cura als més necessitats.

El dia 8 de març, Laura Román, professora de Dret constitucional de la URV, pronuncià 
la conferència On són les dones juristes? Sostre de vidre al món del Dret, en el si de la 
Jornada del Dia Internacional de les Dones que se celebrà a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Tarragona (ICAT). 

El dia 9 de març, la historiadora Mary Josephine Nash fou investida com a doctora ho-
noris causa de la URV, essent apadrinada per la Dra. Montserrat Duch, professora del 
departament d’Història i Història de l’Art d’aquesta Universitat. Mary Nash (Limerick, Irlan-
da,1947) va ser catedràtica d’Història Contemporània a la UB del 1991 al 2016. Ha estat la 
principal introductora dels estudis de dones i gènere a la universitat espanyola. 

El dia 12 de març i en el si de les III Converses al Camp de Tarragona, tingué lloc al Centre 
Tarraconense El Seminari la jornada La gestió sanitària al servei de les persones. El con-
ferenciant fou Rafael Matesanz, que pronuncià la conferència La Organización Nacional 
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de Trasplantes: un caso de gestión sanitaria de éxito. Fou organitzat per Fundació Privada 
Mútua Catalana i la Facultat d’Economia i Empresa, amb la col·laboració de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut.

El dia 13 de març, Isabel Gibert, professora de Llengua espanyola de la URV pronuncià al 
Cafè La Cantonada la conferència Comunicació, llengua i malentesos.

El dia 13 de març es presentà al Campus Catalunya el llibre Incunable(s) 1971-1991 La 
represa dels estudis universitaris, de Joana Zaragoza, professora de la Facultat de Lletres de 
la URV. Aquesta és una obra de memòria col·lectiva que es basa en els records narrats per 
la gent que va viure la Delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona. Al CRAI del 
campus Catalunya s’exposaren les il·lustracions del llibre. 

El dia 14 de març i en el marc del 25è aniversari de la URV, s’inaugurà al Campus Sescela-
des el Jardí de les Papallones de la URV, realitzat amb la col·laboració de Repsol. Intervin-
gueren el rector de la URV, Josep Anton Ferré, i el responsable de Comunicació i Relacions 
Externes de Repsol a Tarragona, Josep Bertran.

Entre el 14 i el 18 de març, la URV tornà a tenir presència enguany a Futura, Saló dels 
Màsters i Postgraus, que arribà a la 15a edició i se celebrà al Palau Firal de Barcelona. 
L’objectiu és donar a conèixer de primera mà les diferents opcions d’estudis de postgrau i 
màsters que ofereix la Universitat; i orientar als participants, des de l’estand, sobre el seu 
futur acadèmic i professional. 

Així mateix, durant els mateixos dies, la URV participà al Saló de l’Ensenyament, que tam-
bé se celebrà al recinte firal de Barcelona. La URV hi fou present a través d’un estand, des 
d’on s’informà de l’oferta acadèmica de graus.

A mitjan març s’ha iniciat la primera fase de les obres al campus Catalunya, amb el movi-
ment de terres. Es preveu que el nou centre pugui entrar en funcionament al setembre del 
2020 o el 2021.

Un total de 1.826 estudiants de grau han respost les enquestes de satisfacció sobre l’auto-
matrícula del curs 2017-18 amb una valoració mitjana de 7,63 sobre 10. El canal d’aten-
ció més ben valorat continua essent el correu electrònic, amb un 7,97, seguit de l’atenció 
presencial, que rep una puntuació de 7,73, si bé baixen unes centèsimes respecte de la 
valoració del curs anterior. En canvi, l’àmbit que més incrementa la seva valoració positiva 
és la informació i atenció telefònica, que passa d’obtenir 7,34 a 7,55 punts.

El dia 15 de març, 635 alumnes de 22 centres de secundària de les comarques tarragonines 
van prendre part a les XXIII Prova Cangur, que es van dur a terme a l’ETSE (Escola Tècnica Su-
perior d’Enginyeria) i a l’ETSA (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura) de la URV amb l’ob-
jectiu d’estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. El 
Cangur és una activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières.

El Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, VINSEUM, a Vilafranca del Penedès, acollí el 
dia 15 de març la presentació conjunta dels 6 primers llibres del cicle Retrats de Vi, amb 
la participació dels enòlegs protagonistes Toni Sánchez-Ortiz, Francesc Ferré, Anna Espelt, 
Roser Amorós, Sergi Colet i Miquel Palau, tots ells formats a la Facultat d’Enologia de la 
URV, i dels seus autors: la periodista i sommelier Ruth Troyano i el fotògraf Maoz Eliakim.

El dia 16 de març, el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fun-
dació URV va reunir representants de vint empreses del territori que pogueren conèixer 
quina és l’oferta tecnològica dels centres TECNIO de la URV i saber les possibilitats de col-
laboració entre les empreses i aquests centres per resoldre les seves necessitats d’innova-
ció. Presentaren les seves experiències el centres AMIC- Aplicacions Mediambientals i In-
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dustrials de la Catàlisi, que explicà el cas de col·laboració amb l’empresa Bioconservación 
SA i el Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicologia – TecnATox que exposà el 
cas de projecte en col·laboració amb els serveis  d’incineració de residus urbans SIRUSA.

El dia 16 de març, el rector participà en l’acte inaugural del International interdisciplinary 
Seminar Socio-technical aspects on circular and colaborative economy, celebrat al Cam-
pus Catalunya i dirigit pels professors de la URV Sergio Nasarre i estela Rivas.

El dia 16 de març, el rector assistí a la presentació de la Xarxa de Municipis IPHES, a la Sala 
Abric Romaní d’aquesta institució.

El dia 17 de març, l’Orfeó de la URV, dirigit per Núria Giménez, i la coral Concordie, 
vinculada al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona i dirigida per Montserrat Rios 
actuaren al Campus Catalunya. Aquest concert forma part del cicle musical El Cor a la Veu, 
una iniciativa del Cor InCrescendo en el seu 10è aniversari.

El dia 18 de març, l’Orquestra i la Coral de la URV interpretaren el Rèquiem en do menor, 
de Luigi Cherubini, a la Catedral de Tarragona. L’elecció d’aquesta obra és incontestable 
per la novetat que encara suposa escoltar-la actualment i per la genialitat expressiva de 
Luigi Cherubini, un dels compositors d’òperes més prestigiós del panorama musical. 

Del 19 al 23 de març, un grup de vuit estudiants dels Estats Units aprenen com funciona 
el sistema d’educació primària a Catalunya, seguint un seminari sobre Educació Primària, 
que ofereix la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia a través del programa Study 
Abroad. Durant l’estada participen en diverses sessions amb professionals i professors 
d’educació i també visiten dues escoles de la ciutat de Tarragona per observar les diferèn-
cies entre les escoles catalanes i les americanes.

El dia 20 de març tingué lloc al Campus Sescelades la Jornada Girls’Day per promocionar els 
estudis d’enginyeria entre les estudiants d’ESO. A partir de diferents activitats, es dona visibili-
tat i es mostra a les alumnes la presència de professionals dones en camps com l’Enginyeria o 
la Tecnologia, i la conveniència dels equips de treball mixtos per obtenir un millor rendiment. 

El dia 20 de març se celebrà a la Facultat de Turisme i Geografia la Fase Local de la IX 
Olimpíada de Geografia, que premia els estudiants que demostren un millor coneixement 
dels continguts de la matèria al batxillerat i promou l’interès per aquests estudis. L’alumne 
de l’Institut Terra Alta Josep Juanós va ser-ne el guanyador.El dia 20 de març tingué lloc al 
Campus Catalunya l’acte institucional de commemoració dels 25 anys de la Facultat de Ci-
ències Jurídiques, amb la participació del rector de la URV, Josep Anton Ferré,  el president 
del Consell Social de la URV,  Joan Pedrerol; l’alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros; 
Jaume Vernet, el primer degà de la facultat, i de l’actual degà, Antoni Pigrau. Assistiren re-
presentants de diverses institucions polítiques i socials. Prop de 5.600 persones s’han titulat 
a la Facultat de Ciències Jurídiques en els seus 25 anys d’història.

El dia 21 de març tingué lloc al Campus Catalunya la primera sessió d’un cicle de converses 
sobre el franquisme que porta per títol La naturalesa del Règim franquista: va ser pròpiament 
feixista?. Tingué el format de conversa entre dos professors, Joan Maria Thomàs (grup ISOCAC 
de la URV) i Julio Gil (professor de la UNED) i posteriorment amb el públic assistent.

El dia 4 d’abril es constituí el Consell d’Alumni, que és l’òrgan de direcció, assessorament 
i participació de la comunitat Alumni URV. Les seves funcions són determinar les directrius 
d’actuació i la concreció i desenvolupament de la missió, els objectius i el pla d’acció del 
projecte. El Consell, presidit per Noemí Rabassa, delegada del rector de Comunicació en re-
presentació del Consell de Direcció, l’integren 24 persones més: sis persones titulades per la 
URV de reconegut prestigi professional, dotze representants de juntes de centre, dos membres 
del PAS, un de l’Escola de Postgrau i Doctorat, un del Centre de Formació Permanent, un del 
Consell Social i un del Consell d’Estudiants.
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Del 5 al 7 d’abril, l’Orfeó de la URV va participar com a convidat al Festival Internacional 
de Cant Coral Nagham, celebrat al Palais des Institutions Italiennes (Boulevard Hassan II, a 
Tànger. Aquesta iniciativa pretén donar a conèixer al públic marroquí les creacions artísti-
ques de diversos punts del món.  

Entre els dies 5 i 19 d’abril, l’associació UMBRAL i l’Aula de Cinema de la Universitat 
Rovira i Virgili han organitzat un cinefòrum sobre psicologia titulat Les estructures de la 
psicoanàlisi a debat:

• Dijous 5 d’abril: Azul (1993) de Krzysztof Kieślowski 

• Dijous 12 d’abril: Tarnation (2003) de Jonathan Caouette 

• Dijous 19 d’abril: À la folie... pas du tout (2002) de Laetitia Colombani 

Entre els dies 4 i 25 d’abril,  l’Aula de Cinema de la URV programà el cicle Més enllà de 
Tarantino: El cinema sud-coreà, que constà de la projecció de quatre films: 

•  Dimecres 4 d’abril: Oldboy (2003) de Park Chan-Wook

•  Dimarts 10 d’abril: Crónica de un asesino en serie (2003) Bong Joon-ho

•  Dimecres 18 d’abril: Hierro 3 (2004) de Kim Ki-duk

•  Dimecres 25 d’abril: Encontré al diablo (2010) de Kim Jee-woon

El dia 5 d’abril, Josep Anton Ferré, rector de la URV, i Francesc Benet, president del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, signaren un conveni per promoure publicacions d’estu-
dis relacionats amb aquesta àrea geogràfica. Publicacions URV serà el segell editorial que 
tindrà cura d’aquestes edicions. 

El dia 6 d’abril, a l’espai d’exposicions del CRAI del campus Sescelades, l’assessoria vitivi-
nícola Rius i Rius Assessors SL cedí una vintena de llibres del seu fons bibliogràfic a la URV. 
Les publicacions donades tracten de l’àmbit vitivinícola des de diverses disciplines. Hi 
assistiren Miquel Rius, de l’empresa donant, el degà de la Facultat d’Enologia, Joan Miquel 
Canals; el vicerector de Política Científica i de Recerca, Josep Manel Ricart, el president del 
Consell Social, Joan Pedrerol, i la cap del CRAI, Josepa Rius.

El dia 9 d’abril, un cop obert el termini de presentació de candidatures de rector o rectora per 
a les eleccions 2018, el rector actual, Josep Anton Ferré, catedràtic de Mecànica de Fluids, 
ha fet efectiva la seva, i també ho feu la nova candidata María José Figueras, catedràtica de 
Microbiologia. 

El dia 10 d’abril i amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física, Esports 
URV, juntament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Consell Esportiu del Tarra-
gonès i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, organitzà la VI Caminada Saludable  
A bon pas fem salut, en un circuit semi urbà, de 5,7 Km amb un desnivell mínim. 

El dia 10 d’abril, Albert Samper, professor d’Arquitectura a la URV va pronunciar al Cafè La 
Cantonada la conferència Chartres: La catedral que mira les estrelles, seguit d’una tertúlia 
científica sobre la relació entre aquesta construcció dedicada al culte i les estrelles. 

Els dies 11 i 21 d’abril han tingut lloc dues jornades de portes obertes, que conviden  els 
estudiants de secundària i les seves famílies a visitar i conèixer de primera mà tots els cen-
tres i campus de la Universitat. Fan possible un contacte directe amb el professorat, rebre 
la informació sobre el procés de preinscripció universitària, i tenir la informació sobre cada 
grau que s’imparteix: pla d’estudis, les pràctiques, les oportunitats de mobilitat i les sortides 
professionals. 
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El dia 12 d’abril, es reuní el Claustre de la URV, en sessió ordinària, al  Paranimf del Rectorat. 

Els dies 12 i 13 d’abril, més de 2.400 estudiants de segon de batxillerat i de cicle formatiu 
de grau superior de 38 centres educatius han passat per la XII edició del Fòrum TRiCS els 
dies 12 i 13 d’abril al Complex Educatiu de Tarragona. Es tracta d’unes jornades organit-
zades pel Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès conjuntament amb l’Associació 
d’Empresarial Química de Tarragona (AEQT)  en els quals els alumnes i els professors in-
tercanvien experiències. La URV col·labora impartint tallers i donant els Premis URV, que 
guardonen el millors treball de recerca. Els Premis URV reconegueren els resultats de sis 
alumnes dels àmbits de les humanitats i ciències socials, ciències i tecnologia.

El dia 13 d’abril, al Centre de Lectura de Reus, es presentà el llibre El Maig de les dones. El 
moviment feminista a Catalunya durant la Transició, escrit per Meritxell Ferré. La presen-
tació anà a càrrec de Montserrat Palau, professora de Filologia Catalana de la URV i l’acte 
fou presidit per Montserrat Duch, professora de la URV i directora de la col·lecció Atenea 
d’Arola Editors. 

El dia 13 d’abril, el rector participà en l’acte de rebuda dels alumnes participants en la fase 
estatal de l’Olimpíada de Geografia, que tingué lloc a la Facultat de Turisme i Geografia 
de la URV.

El dia 13 d’abril, el rector de la URV, Josep Anton Ferré, i el president del Patronat de la 
Fundació per a la Difusió del Coneixement i el Dret Duaner (Fundació Duanera), Alejan-
dro Arola, signaren un conveni per a la creació de la Càtedra Fundació Duanera - URV 
d’Estudis Duaners, la primera de Dret Duaner d’Europa, una branca del Dret financer de 
gran importància ja que engloba tota la normativa jurídica relativa al comerç internacional. 

El dia 13 d’abril, el rector de la URV, Josep Anton Ferré, i el vicerector d’internacionalit-
zació de la Universitat de Brno (República txeca), Ivan Malý, presentaren i signaren un 
conveni per promoure l’intercanvi d’estudiants amb l’objectiu d’obtenir una doble titulació 
oficial de llengua i literatura catalanes.

El dia 13 d’abril, va tenir lloc a Santa Coloma de Queralt una sessió de divulgació científica 
sobre la màgia de les matemàtiques, a càrrec de Mònica Orpí, en el marc de les activitats 
del campus Extens de la URV.

El dia 14 d’abril, la Facultat de Turisme i Geografia va acollir la 9a edició de la fase estatal de 
l’Olimpíada de Geografia, en la que participaren 53 alumnes de tot l’Estat. Els guanyadors van 
ser Gerard Farré, de les Illes Balears, Blanca Barreiro, de l’Aragó, i Iñaki Esnal, del País Basc.

El dia 14 d’abril de celebrà a Reus la cinquena edició de la fira Tastets de Ciència, que 
impulsa el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp, enguany també amb la col-
laboració de la URV, amb tallers d’enologia, química i robòtica.

El dia 15 d’abril se celebrà el Concert de commemoració del 10è aniversari del Campus 
Extens de la URV. Salou, que va ser el primer municipi a tenir seu, acull el concert, que 
consisteix en una actuació conjunta de la Coral i l’Orquestra de la URV, sota la direcció de 
Montserrat Rios i Marcel Ortega. 

Entre els dies 16 i 20 d’abril se celebraren a la Facultat de Química les XI Jornades sobre 
Química Verda, amb un programa d’activitats per gaudir d’unes jornades entretingudes i 
que alhora permetin adquirir nous coneixements relacionats amb la Química Verda. L’ob-
jectiu és fomentar debats entre els estudiants que facilitin el desenvolupament de criteris 
en aquest camp per al futur com a professionals i com a societat. L’edició d’enguany de les 
Jornades tracta de vectors energètics alternatius.
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El dia 18 d’abril el rector assistí a l’acte d’inauguració del XIV Fòrum d’Ocupació al Cam-
pus Bellissens. El dia 25 ho feu al Campus Sescelades.

El dia 18 d’abril se celebrà el XIV Fòrum d’Ocupació al campus Bellissens. Empreses del 
territori i joves interessats a buscar feina contacten als estands, on poden presentar els seus 
currículums, tenir accés a ofertes de treball o assistir a presentacions d’empreses, entre 
moltes altres activitats.

El dia 18 d’abril se celebrà l’acte de celebració dels deu anys de la constitució de la Càte-
dra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació. Intervingueren Josep Anton 
Ferré Vidal, rector de la URV; Jordi Farré Coma, director de la Càtedra Internacional URV/
Repsol d’Excel·lència en Comunicació i Josep Francesc Font, director del Complex Indus-
trial de Repsol a Tarragona. Lluís Foix, periodista, pronuncia la conferència El periodisme 
en temps de canvi.

El dia 19 d’abril tingué lloc la jornada Les patents, eina clau per a la recerca, amb l’objectiu 
d’introduir als assistents en la informació que ofereixen les patents per trobar solucions als 
problemes tècnics, descobrir què desenvolupen els competidors i entendre com sorgeixen 
les noves tecnologies. La conferència principal de la jornada fou a càrrec de Beatriz Teje-
dor, cap del Servei de Cerques - Unitat d’Informació Tecnològica, del Departament de Pa-
tents i Informació Tecnològica de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Acte organitzat 
per URV Emprèn.

El dia 19 d’abril i amb motiu del seu 25è aniversari, la Facultat de Ciències Jurídiques or-
ganitza una gran festa: la Jurídicogresca. El programa inclogué multipartits de bàdminton 
i ping-pong, jocs tradicionals, zumba i fit-ball, un recorregut històric per la facultat, con-
certs, cinema i actuació castellera. 

La URV celebrà la Diada de Sant Jordi amb novetats editorials i activitats als campus adre-
çades a la comunitat URV i a la ciutadania. Publicacions URV se sumà al Dia del Llibre 
amb més de trenta títols que ha editat al llarg dels darrers mesos.

A partir del mes de maig arribaran a Catalunya 20 persones que actualment tenen l’estatus 
de refugiats al Líban. Un d’ells s’integrarà com a estudiant internacional a la URV, i repren-
drà un grau d’Enginyeria que cursava al seu país, Síria, en guerra des de 2011.

La URV ha adjudicat 386 places de mobilitat internacional per estudis, 42 places de mobi-
litat de pràctiques internacionals i una plaça de mobilitat internacional del projecte Eras-
mus KA107 durant el curs 2018/19.

La Universitat Rovira i Virgili, a través de l’Escola de Postgrau i Doctorat i de la Unitat de 
Comunicació de la Ciència, ha fet pública una proposta dirigida a doctorands que vulguin 
explicar la seva tesi en no més de 4 minuts per a un públic sense formació específica. En-
tre els participants de la fase interna de la Universitat se seleccionarà el representant de la 
URV per al concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”, de la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació (FCRi).

Cinc escoles de primària de Tortosa (Remolins, la Mercè, Cinta Curto, el Temple i Ferreries) 
s’han acollit aquest curs 2017-18 al projecte Tàndem, una iniciativa innovadora i integra-
dora que des del 2010 impulsen el campus Terres de l’Ebre de la URV, l’Ajuntament de la 
ciutat i els Serveis Territorials d’Ensenyament a l’Ebre, amb l’objectiu d’afavorir la integra-
ció d’alumnes que cursen sisè de primària a la ciutat. Des del seu inici, el curs 2010-11, 
estudiants dels graus d’Infantil i Primària de la URV han acompanyat 240 alumnes de sisè 
de primària de la ciutat.
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Aquest 2018 es commemora el 500 aniversari del naixement de Lluís Pons d’Icart, home de 
lleis, humanista i considerat el primer arqueòleg de Tarragona. Un cicle d’activitats redes-
cobreix la seva contribució per al coneixement actual de la Tarraco romana i aprofundeix 
en la ciutat del seu temps, la del segle XVI. El cicle, Lluís Pons d’Icart (1518?-1578), 500 
anys, va transcórrer entre el 8 i el 31 de maig i fou  organitzat per diverses institucions, 
entre les quals la URV.

El dia 15 de maig, Maria José Figueras Salvat va ser escollida nova rectora de la URV per 
1.660 vots (4.415,77 vots ponderats - 51,21%), mentre que el candidat i rector fins aleshores 
Josep Anton Ferré Vidal va rebre 854 vots (4.206,46 vots ponderats - 48,79%). 16.071 perso-
nes de la comunitat universitària tenien dret a vot i la participació va ser del 16,8%. Per sec-
tors, dels 486 membres del personal docent i investigador (PDI) doctor permanent van votat 
el 84,36%; de l’altre PDI, que eren 1.591, el 30,6%; del personal d’administració i serveis 
(PAS), 699 membres, el 84,26%; i dels estudiants, 13.295, el 9,18%. La proclamació fou el 
dia 21 de maig. 

Des del 5 de juny fins al 12 de juliol s’ha obert la preinscripció universitària per als estudi-
ants que volen accedir a la URV el curs 2018-19. Amb l’objectiu de respondre a les neces-
sitats del mercat laboral, amb ocupacions emergents, noves formes de treball i que demana 
perfils molt determinats, la URV té una oferta de 41 graus i 7 dobles titulacions. Sis dels 
estudis de grau s’ofereixen per primera vegada: el grau el grau d’Història, el grau d’Histò-
ria de l’Art i Arqueologia, el grau de Gestió en Turisme i Hoteleria, el grau de Geografia, 
Anàlisi Territorial i Sostenibilitat, el grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions 
Web i Mòbils i el grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, així com els màsters Tec-
nologies del vehicle elèctric, Mecànica de Fluïds Computacional, Dret de l’Administració 
Pública, Gestió d’Àrees de Muntanya; i el doctorat de Treball Social.

El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el dia 7 de juny el nomenament de la nova 
rectora de la URV, María José Figueras Salvat, i l’endemà va sortir publicat al DOGC .

El dia 11 de juny, la rectora i la secretària general i responsable d’Igualtat, Laura Román, 
van prendre possessió dels seus càrrecs. María José Figueras va prendre possessió del càr-
rec de la mà del fins aleshores rector, Josep Anton Ferré, i del fins aleshores secretari gene-
ral, Esteve Bosch. La nova secretària general, Laura Román, ho feu de la mà d’Esteve Bosch. 

El dia 12 de juny prengué possessió la resta de l’equip de govern.

El dia 12 de juny es presentà el PECT Nutrisalt, a les instal·lacions d’EURECAT al CTNS. El 
Dr. Lluís Arola Assistí en nom de la rectora.

Dins la commemoració dels 25 anys de la Facultat de Ciències Jurídiques, el dimecres 13 
de juny, a la l’Aula Magna del campus Catalunya es feu un acte de reconeixement a les per-
sones i entitats col·laboradores del centre. En l’acte es projecta el vídeo del 25è aniversari 
de creació de la Facultat, i compta amb l’assistència del degà del centre, Antoni Pigrau, i 
el president del Consell Social, Joan Pedrerol. 

Els dies 12, 13 i 14 de juny tingueren lloc  les proves de Selectivitat de juny, PAU 2018.

El dia 15 de juny tingué lloc l’acte de presentació de la nova rectora de la URV, Maria José 
Figueras, i del nou director del campus Terres de l’Ebre, Jordi Sardà a la Sala de Graus del 
Campus Terres de l’Ebre.

Jornada sobre els paisatges protegits. Dimarts, 19 de juny a les 09.30 h, a l’Aula Magna 
de la Facultat de Geografia i Turisme, campus Vila-seca es presentaren els resultats finals 
del projecte Los paisajes protegidos y construidos  del qual és la investigadora principal la 
professora Yolanda Pérez, del Departament de Geografia.



31

Presentació del llibre Conflicte entre el paisatge i l’energia eòlica. El cas de les comarques 
meridionals de Catalunya (Pagès Editors), del que és autor el professor Sergi Saladié. La 
presentació anà a càrrec del catedràtic Josep Oliveras. Dimarts, 19 de juny a les 18.00 h, a 
l’Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia, campus Vila-seca.

Amb motiu del Dia mundial de les persones refugiades , el dia 20 de juny s’estrenà al 
Campus Catalunya el documental El Periple. La Vella llum d’Europa, dirigit per Mario Pons 
Múria. Narra la història de tres exilis: el del poble sirià, el del poble català i l’interior dels 
bloquejos de l’individu a l’Europa del segle XXI. Durant la projecció hi hagué l’actuació 
musical de Los Sirgadors, que són els responsables de la banda sonora original.

El dia 29 de juny la rectora inaugurà, juntament amb el conseller d’Ensenyament, Sr. Josep 
Bargalló i el president de la Fundació Estela per a la Discapacitat i ex rector, Dr. Francesc 
Xavier Grau Vidal, la I Jornada d’Educació per a la Diversitat “Reflexionant sobre la inclu-
sió”, que se celebrà a l’Aula Magna del Campus Catalunya.

El dia 30 de juny, la rectora i el vicerector d’Internacionalització assistiren a la cerimònia 
de graduació de la primera promoció del Màster Erasmus Mundus Wintour, a la seu de 
Miguel Torres SA, a Sant Martí Sarroca.El dia 10 de juliol, l’equip de govern de la URV es 
presentà a la societat en un acte presidit per la consellera d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón.

El dia 3 de juliol la rectora inaugurà l’International MSCA-IF Workshop sobre les ajudes Ma-
rie Sklodowska Curie Actions, del programa europeu H2020. L’acte de celebrà al Campus 
Catalunya.

Actes de graduació:

• Geografia i Turisme 2014-18
Divendres, 25 de maig a les 18.00 h, a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca.

• Comunicació 2014-18
Divendres, 25 de maig a les 18.30 h, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona 

• Infermeria 2014-18
Divendres, 25 de maig a les 18.00 h, a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia, campus Sescelades

• Anglès 2014-18
Divendres, 8 de juny a les 17.30 h, a l’Aula Magna del campus Catalunya 

• Infermeria (Seu Baix Penedès) 2014-18
Divendres, 8 de juny a les 18.00 h, a l’Auditori Pau Casals d’El Vendrell

• Enologia 2014-18
Dissabte, 9 de juny a les 18.00 h, a la seu de Begudes Muller de Reus

• Història i Història de l’Art 2014-18
Dijous, 14 de juny, a les 17.45 h, a l’Aula Magna del campus Catalunya

• Doble titulació d’Educació Infantil i Primària 2014-18
Divendres, 15 de juny a les 18.00 h, a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia, campus Sescelades

• Educació Infantil i Primària 2014-18
Divendres, 15 de juny a les 18.00 h, al Mas Sedó de Reus

• Relacions Laborals i Ocupació 2014-18
Divendres, 15 de juny, a les 19.00 h, a l’Aula Magna del campus Catalunya
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• Campus Terres de l’Ebre
Divendres, 15 de juny a les 19.30 h, al campus Terres de l’Ebre. 137 estudiants 
graduats en els graus d’Administració i Direcció d’Empreses, Educació Infantil, 
Educació Primària i Infermeria. 

• Educació Infantil 2014-18 - Seu Universitària Baix Penedès
Dissabte, 16 de juny a les 17.00 h, a l’Auditori Pau Casals d’El Vendrell

• Nutrició Humana i Dietètica 2014-18
Dissabte, 16 de juny a les 18.00 h, a l’Aula Magna del campus Catalunya 

• Llengua i Literatura Hispàniques 2014-18
Dijous, 21 de juny a les 19.00 h, a l’Aula Magna del campus Catalunya 

• Dret 2014-18
Dijous, 28 de juny a les 18.00 h, al Palau Firal de Congressos de Tarragona

• Enginyeria Química, Enginyeria Agroalimentària i Enginyeria Mecànica 2014-18
Divendres, 29 de juny a les 18.00 h, al Complex Educatiu de Tarragona

• Educació Social 2014-18
Divendres, 29 de juny a les 18.30 h, a la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia 

• Pedagogia 2014-18
Divendres, 29 de juny a les 18.30 h, a l’Aula Magna del campus Catalunya 

• Biotecnologia 2014-18
Dissabte, 30 de juny a les 18.00 h, a l’Aula Magna del campus Catalunya 

• Ensenyaments de l’ETSE 2014-2018
Divendres, 6 de juliol a les 19.00 h, als Porxos dels laboratoris del campus 
Sescelades 

• CESDA 2014-18
Divendres, 13 de juliol a les 18.00 h, a l’Auditori Antoni Gaudí de FiraReus 

Actes de cloenda:

• Estudiants xinesos 2017-18
Participants en els cursos de 3r i 4t curs de Llengua Espanyola, edició 2017-18
Dilluns, 21 de maig a les 10.00 h, a l’Aula Magna del campus Catalunya 

• Màster en Nutrició i Metabolisme 2017-18
Dimecres, 20 de juny a les 17.00 h, a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia, campus Sescelades 

• Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria
Divendres, 29 de juny a les 18.00 h, Paranimf, a l’edifici de Rectorat 

• 1a promoció del Màster Wintour
Dissabte, 30 de juny a les 18.30 h, al Restaurant Mas Rabell, de les Bodegues 
Torres (Els Hostalets i Can Lleó, Sant Martí Sarroca).

En la preinscripció universitària per al curs 2018-19, 3.250 estudiants s’han preinscrit a la 
Universitat Rovira i Virgili. Són els que han estat assignats en primera ronda després d’haver 
superat les PAU, i suposen un 6% més que el curs 2017-18. El doble grau de Bioquímica i 
Biologia Molecular i Biotecnologia i el grau de Medicina són els estudis amb les notes de 
tall més altes, amb un 12,630  i un 12,362, respectivament.
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La Unió Europea (UE) ha renovat el màster internacional en Enoturisme i Innovació (Win-
Tour) com a Màster Erasmus Mundus, que ofereix beques finançades per la UE a estudiants 
internacionals. La revalidació atorga ara prop de 3,36 milions d’euros per a les quatre pro-
mocions compreses entre els cursos 2019-20 i 2022-23. 

Segons l’enquesta d’inserció laboral de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (AQU) 2017, el 68% dels graduats per la URV treballen al cap de tres 
mesos de finalitzar els estudis. Els resultats mostren el potencial de la URV per facilitar i 
consolidar la inserció laboral dels titulats, ja que tres anys més tard, quan es pot començar 
a analitzar la qualitat de la inserció i la consolidació de la trajectòria professional, treballa 
el 86% dels graduats. 

La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (FCEP) acollí el 17 de maig la jornada Ex-
periències internacionals en la formació de docents: professionalització i treball en xarxa en 
el marc del Programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres, un òrgan de coordi-
nació de les universitats catalanes amb la funció de millorar la formació inicial de mestres. 

Set estudiants del College of Engineering de Lamar University (Texas, EUA) s’han desplaçat 
a la URV per seguir el programa Study Abroad  A Primer in Engineering Management, del 
22 de maig a l’1 de juny. 

El dimarts 22 de maig tingué lloc la sessió informativa sobre l’11a edició URV Summer 
Camp, que te lloc del 25 de juny al 27 de juliol al campus Sescelades, amb activitats lúdi-
ques i formatives per a nens i nenes. 

El dia 22 de maig i dins del marc de la commemoració del 500 aniversari del naixement 
de Lluís Pons d’Icart, Antoni Jordà, catedràtic d’Història del Dret de la URV, pronuncià 
la conferència Tarragona en temps de Lluís Pons d’Icart: institucions, política i dret a la 
Biblioteca-Hemeroteca Municipal de Tarragona.

El dia 24 de maig, en el marc de Tarraco Viva, l’Aula de Teatre de la URV i Zona Zàlata re-
presentaren a l’Antiga Audiència Theatron, una reconstrucció del moment més apassionant 
del teatre clàssic, el pas del ritual al teatre com a tal, amb els seus personatges i la seva 
estructura escènica definida. 

El dia 24 de maig arribà a Tarragona la cinquena edició dels Premis Syllabus. L’Aula Mag-
na del Campus Catalunya s’obrí al públic per mostrar els curtmetratges dels estudiants de 
Comunicació Audiovisual, que enguany respongueren al gènere de la comèdia. Un jurat 
professional atorgà els premis al millor curtmetratge i al millor guió, i el públic pogué votar 
la producció que rebé el premi del públic.

A la Biennal d’Arquitectura de Venècia, que s’organitza del 26 de maig al 25 de novembre 
d’aquest 2018, s’hi exposarà el projecte RCR. El somni de natura, la proposta catalana co-
missariada per RCR Arquitectes, Pati Núñez i Estel Ortega i produïda per l’Institut Ramon 
Llull. El projecte compta amb un espai específic per a la col·laboració de les vuit escoles 
catalanes d’Arquitectura, entre les quals hi ha l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
la URV (ETSA), que han respost a la pregunta d’RCR Arquitectes: què aprenem de la natura? 
Cinc de les propostes plantejades pels estudiants de l’ETSA es projectaran al pavelló català.

El dia 28 de maig es presentà el Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de 
l’Ebre, a càrrec del director de la Càtedra d’Economia Local i Regional (CELiR) de la URV,  
Juan Antonio Duro i de la presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza. 
El Butlletí d’Anàlisi és un estudi que la CELiR elabora de forma trimestral per copsar l’evo-
lució de l’economia a les Terres de l’Ebre des del punt de vista de l’ocupació i la producció 
per sectors. 
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Del 30 de maig a l’1 de juny, lingüistes d’arreu del món es van reunir a l’Aula Magna del 
Campus Catalunya en el 28è Col·loqui de gramàtica generativa, edició organitzada per lsabel 
Oltra-Massuet, professora Serra Húnter al Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys i inves-
tigadora col·laboradora del Neuroscience of Language Lab de NYU Abu Dhabi des del 2015. 

El dia 2 de juny tingué lloc al Teatre Tarragona el concert final del cicle El cor a la veu, en el 
qual actuaren 500 persones de 24 corals tarragonines, entre elles la URV. El cicle, un pro-
jecte musical del cor InCrescendo que enguany celebra el 10è aniversari, ha fet possible 
conèixer la dimensió cultural i humana del cant coral no professional a la ciutat. 

L’Orquestra URV i la Banda de Música de la URV estrenaren el dissabte 2 de juny, a l’Aula 
Magna del Campus Catalunya, sota la direcció de Marcel Ortega i Martí, i amb el solista 
Albert Medina, l’obra Concert per a gralla i orquestra d’Elies Espí, la primera peça d’aques-
tes característiques que es coneix al nostre país. També la interpretaren a l’Auditori de 
Barcelona, el 24 de juny. 

Catorze estudiants d’Infermeria, Medicina, Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia de la Univer-
sitat James Madison dels Estats Units han realitzat una estada a la URV per seguir-hi el curs 
Sistema sanitari a Espanya: una exploració intercultural de les malalties i el benestar. És la 
tercera vegada que la Facultat d’Infermeria acull estudiants de la universitat americana, 
en una formació biennal a través de l’Study Abroad, una oferta formativa que combina un 
programa acadèmic certificat amb un programa cultural.

L’exposició de fotografies corresponent al III Concurs de Fotografia Científica a les Xarxes 
Socials es visità de l’1 al 13 de juny al campus Sescelades; del 15 al 29 del mateix mes 
s’instal·là al campus Catalunya i del 3 al 19 setembre es podrà visitar al campus Bellissens. 
Les imatges fan referència a diferents disciplines científiques i tècniques relacionades amb 
la innovació, amb la divulgació científica i amb les aplicacions tecnològiques que es fan 
en l’àmbit de la URV.

El dimecres 6 de juny tingué lloc la final del concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts,  que 
comptà amb la participació d’un doctorand de cadascuna de les universitats catalanes. El 
concurs planteja als estudiants de doctorat de qualsevol disciplina científica el repte d’ex-
plicar la seva recerca en aquest temps, amb un llenguatge senzill i comprensible per a un 
públic general. La representant de la URV fou Ljubica Damevska, del programa de doctorat 
en Estudis Humanístics.

La URV ha conclòs la tercera temporada de Ciència a La Cantonada, un cicle de tertúlies 
científiques que ha apropat els coneixements de la Universitat a la societat d’una forma 
amena. Durant el curs, en total, més de 350 persones han assistit, al Cafè La Cantonada de 
Tarragona, per participar de les set tertúlies que han tractat diferents disciplines i àmbits del 
coneixement, i que es realitzaven cada segon dimarts de mes.

El darrer cafè científic  del curs 2017-18 tingué lloc el dia 12 de juny i portà per títol La 
cronodieta: adaptar els àpats a l’hora del dia i anà a càrrec de Mònica Bulló, professora de 
Nutrició a la URV. 

El dia 14 de juny se celebrà a l’auditori Higini Anglès de Tarragona el Dia de l’Emprene-
doria del Sud de Catalunya, jornada creada com a espai de trobada per al col·lectiu em-
presarial i emprenedor, amb l’objectiu de generar sinergies entre les persones participants. 
La 5a edició d’aquesta iniciativa, que fou organitzada conjuntament per la Diputació de 
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, aprofundí en el turisme i la sostenibilitat com a 
generadors d’oportunitats de negoci al territori.

L’Ajuntament de Reus impulsa el PECT Nutrisalt (Projectes d’Especialització i Competitivitat 
Territorial) amb la implicació dels agents d’R+D+I del territori: la Universitat Rovira i Virgili 
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(URV), la Fundació URV, EURECAT i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA).  
Es tracta d’un projecte orientat a la transformació i dinamització del sector agroalimentari al 
voltant de la innovació, la salut, l’economia verda i la internacionalització que s’emmarca en 
la política d’especialització territorial de la regió definida al llarg de l’última dècada. Amb un 
pla d’actuació que té com a horitzó el 2020, compta amb un pressupost d’1.924.619 euros, 
cofinançats al 50% amb fons provinents del programa FEDER de Catalunya i amb un 25% 
per la Diputació de Tarragona. La resta l’aporten les institucions implicades en el projecte.

El dia 20 de juny, a la Seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) a Barcelona, la investigadora 
i professora de Didàctica de les Matemàtiques de la URV, Maria Bras Amorós, i el doctor en 
Pedagogia per la Universitat Ramon Llull, Toni Giménez, presentaren el llibre Els números 
canten, un recull de 65 cançons i cantarelles de nombres pensades per a infants de dos a 
set anys.

El dia 21 de juny, la Coral de la URV interpretà la fantasia coral sobre temes tradicional 
catalans El Mirador, de Josep Vila, una obra per a cor i piano, dins el Cicle de Concerts al 
Conjunt Monumental de Centcelles, en el marc d’una programació especial amb motiu 
dels Jocs del Mediterrani 2018. 

El dia 29 de juny, la Facultat d’Enologia de la URV acollí un examen internacional per 
acreditar avaluadors de cervesa. 20 persones provinents de Catalunya i d’arreu de l’Estat 
espanyol així com de Portugal s’examinaren  per obtenir una acreditació que els certificarà 
com a avaluadors de cervesa. La prova forma part del programa Beer Judge Certification 
Program (BJCP). El professor del Màster de begudes fermentades de la URV i membre acre-
ditat del BJCP, Albert Barrachina, és qui coordinà l’execució d’aquesta prova.

El dia 30 de juny, una conferència de l’investigador Eduard Llobet, del departament d’En-
ginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, titulada Noves tecnologies i sensors: una re-
volució en medi ambient i salut va tancar una nova edició del programa Talent Jove. Han 
estat 80 els joves de les comarques tarragonines que hi han participat, la meitat dels quals 
continuaran el curs vinent i, els altres, han culminat els dos cursos  que s’han realitzat els 
dissabtes als matí a la Universitat Rovira i Virgili. Professorat de secundària i personal in-
vestigador de la URV els han impartit classes avançades de matemàtiques i física de nivell 
superior en el marc del programa escolar de batxillerat. 

Durant la primera setmana de juliol, 125 professors de secundària participaren en els cur-
sos de formació del programa Aprofundiments, durant els quals assistiren a les classes i la-
boratoris de la URV de la mà de personal investigador de la Universitat. Aquesta iniciativa 
té per objectiu generar, difondre, i compartir coneixement.

Del 2 al 27 de juliol, uns 80 joves de 1r a 4t d’ESO participen en els tallers científics que 
s’ofereixen al campus Sescelades en el nou programa científic URV Summer Lab. Es tracta 
d’una activitat d’estiu on els joves podran tenir un primer contacte amb el món universitari 
alhora que s’endinsen en els coneixements i disciplines científiques.

Del 6 al 9 de juliol, la Unió per la Mediterrània i l’Ajuntament de Tarragona, amb la Fun-
dació Tarragona Mediterranean Smart Regió i la Càtedra Smart de la Universitat Rovira i 
Virgili, han organitzat el I Fòrum de Joves per la conca del Mediterrani, al Teatret del Ser-
rallo (Moll de Pescadors, 1, Tarragona), en el marc dels XVIII Jocs Mediterranis. El fòrum 
va reunir 45 representants d’organitzacions dirigides per joves, plataformes i xarxes de 30 
nacionalitats euromediterrànies.

El CRAI de la Facultat de Turisme i Geografia, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-seca, 
ha posat en marxa el Mercat Solidari Mas d’en Gras, espai de compra-venda d’objectes de 
segona mà, artesania i objectes vintage obert a tothom. La filosofia són les 3 erres: reutilitzar, 
reduir i reciclar.  
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Premis atorgats per la URV

El dia 15 de juny tingué lloc a l’Auditori Pau Casals del Vendrell l’acte de lliurament dels 
Premis extraordinaris de màster i de final d’estudis 2015-16. María del Mar Lomero, res-
ponsable científica de la Secció de Transplantaments d’Òrgans, Texits i Cèl·lules de la Di-
recció Europea per a la Qualitat dels Medicaments i dels Serveis Sanitaris al Consell d’Eu-
ropa, pronunciarà la conferència: “Meraki: posar ànima a la feina”. 

El dia 16 de juny se celebrà al Centre de Formació Permanent de la URV l’acte de lliura-
ment de títols propis de postgrau 2017. Nour Salameh, estudiant del doctorat en Societats 
Històriques, Territori i Patrimoni, impartí la ponència Educació i drets humans: el coneixe-
ment científic al servei del benestar al món.

El dia 10 de juliol es lliuraren els premis a sis projectes de recerca pel seu impacte social, 
en el si de la primera edició d’aquest premis convocats pel Consell Social de la URV. Al 
voltant de l’acte de lliurament es va organitzar una jornada de reflexió i debat entorn de 
l’impacte social de la recerca. Els projectes premiats estan liderats pels professors de la 
URV Antoni Pigrau Solé, Gerard Campeny Vall-Llosera, Ricard Garcia Valls, Domènec Puig 
Valls, Carme Ferré Grau i Mar Lleixà Fortuño, i Mirian de la Flor López i M. Inmaculada de 
Molina Fernández.

El dia 13 de juliol tingué lloc l’acte de lliurament dels premis Gerard Vergés del campus 
Terres de l’Ebre als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius 
de grau superior, corresponen al curs acadèmic 2016-17.

El dia 8 de novembre se celebrà al Paranimf del Rectorat l’acte de lliurament dels premis 
del Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles 
formatius de grau superior (CFGS) elaborats per alumnes de centres de secundària durant 
el curs acadèmic 2016-17:

Premi Eduard Saavedra: 

• El món de la robòtica, d’Àngel Piera García. Col·legi La Salle de Reus. 

• Lladres de dades a l’era digital, d’Enric Simó Queralt. Institut Manuel Sales i 
Ferré, d’Ulldecona. 

• La regeneració amb ulls de planària, d’Ignasi Solé Clua. Institut Terra Alta, de 
Gandesa 

Premi Maria Josepa Massanés:

• Les eleccions del febrer de 1936 a Vilafranca del Penedès de Narcís Atzerà 
Bosch. Escola Camp Joliu del Penedès, de Vilobí del Penedès. 

• L’amor als contes, d’Ingrid Comí Ferré. Institut Els Alfacs, de San Carles de la 
Ràpita. 

• Dignitat en l’últim sospir: l’eutanàsia, solució o problema?, de Paula Gonzàlez 
Casanova. Institut Deltebre, de Deltebre. 

• Aproximació a l’exili republicà: el cas del Mexique, d’Óscar Hernández Segovia. 
Institut Baix Camp, de Reus. 
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Premi Rafael Battestini:

• Créixer en color, de Sara Correa Martínez. Institut Baix Camp, de Reus. 

• Ingesta de contaminants químics emergents pel consum de peix i marisc, de 
Pol Clivillé Cabré. Col·legi La Salle de Reus. 

Premi Maria Helena Maseras:

• La ruptura del silencio. Historia de la mujer en la literatura española, d’Elisa 
Ortí Chacón. Institut Ramon Berenguer IV, d’Amposta. 

Premi Rodrigo Miralles: 

• La prova de Flux Lateral aplicada al diagnòstic de Yersinia pestis, de Tania Mackie 
Sanz. Institut Altafulla, d’Altafulla. 

El dia 14 de novembre va tenir lloc al Teatre Bartrina de Reus la cinquena edició del con-
curs ‘Vols saber què investigo?’, amb la presència de més de 400 persones. Aquest és un 
concurs de monòlegs científics en el qual es pretén que els participants –sis doctorands 
de diferents àmbits- expliquin al públic quina investigació estan duent a terme, de manera 
amena, adaptant el llenguatge a persones amb diferent coneixement i utilitzant únicament 
les habilitats comunicatives i algun objecte de suport, en no més de cinc minuts. El primer 
premi i el premi del públic han estat per Carlos Sánchez, del programa de doctorat Erasmus 
Mundus en Quaternari i Prehistòria, i el segon premi ha estat per Ángel Huete, del doctorat 
en Estudis Humanístics.

La proposta guanyadora del 7è concurs de disseny de la carpeta URV per al curs 2018-19 
fou Free yourself, de l’estudiant de Comunicació Audiovisual Helena Soto. Va rebre 1.701 
vots del total de 3.816 estudiants que van participar a la votació electrònica per escollir el 
disseny que il·lustrarà la carpeta que es repartirà als estudiants el curs vinent. La proposta 
simbolitza la llibertat, la creativitat i l’harmonia.

Enric Prats, alumne de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ), ha estat 
guardonat amb el premi Work Experience, un reconeixement que s’atorga des de fa quatre 
anys gràcies a l’acord entre la URV i Essity, companyia que fabrica productes d’higiene i 
salut. Prats rebrà una beca per cursar el Màster en Enginyeria Química de la URV i farà 
pràctiques remunerades a la planta d’Essity a Valls.

El dia 15 de març, la Fundación Repsol i el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili 
van lliurar les beques a 20 joves estudiants per al curs 2017-18, en un acte celebrat al 
Paranimf de la Universitat. Aquestes beques, que ja han arribat a la dotzena edició, volen 
facilitar l’accés i la permanència en els estudis universitaris a aquells estudiants que, tenint 
un bon expedient acadèmic i motivació per fer-los, es troben amb dificultats econòmiques, 
socials o personals que ho dificulten.



38

El Consell d’Estudiants de la URV organitzà el Concurs Literari en motiu de la diada de 
Sant Jordi. 

El dia 11 de juliol la rectora presidí l’acte de lliurament dels premis extraordinaris de final 
d’estudis i de màster, a l’Aula Magna del Campus Catalunya.

El dia 25 de juny tingué lloc l’acte de lliurament dels premis del Consell Social URV a la 
Qualitat Docent 2018. En la modalitat individual, s’atorgà el premi al projecte “Docència 
amb valor afegit”, del professor Albert Fabregat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Química de la URV. En la col·lectiva, a “Horts socials a la URV: l’educació ambiental per 
a la innovació social”, d’un col·lectiu de professorat de diferents centres. Cadascuna de 
les dues modalitats està dotada amb 3.500 euros, i els guardonats seran els candidats de la 
URV a les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, que concedeix 
cada any la Generalitat de Catalunya.

El dimecres 11 de juliol se celebrà l’acte de lliurament dels premis extraordinaris de final 
d’estudis i màster (curs 2016-17). L’Alumni de la URV Jordina Torrents, premi internacional 
Google Women Techmakers 2017, impartí la ponència Aprenentatge profund: quan el co-
neixement és el motor del canvi. La URV reconegué 42 estudiants de grau i 37 de màster.

Enric París fou l’alumne de l’IES Jaume Huguet de Valls guanyador de la 9a edició dels 
Premis de Recerca per a estudiants de batxillerat de l’Alt Camp que organitzà el Campus 
Extens de la URV i que es va lliurar el dia 11 de juliol a VallsGenera. Dels dotze treballs 
finalistes presentats, el jurat va escollir el titulat Estudi de la part final de la cursa d’impuls 
en salt de llargada, especialment per la combinació entre el marc teòric i la part pràctica, 
amb una anàlisi acurada de les dades.

El Consell Social de la URV i l’Ajuntament de Tortosa han premiat vuit treballs de recerca 
de Batxillerat i treballs de síntesi de Cicles Formatius de Grau Superior del curs 2017-2018 
en l’onzena edició dels Premis Gerard Vergés del campus Terres de l’Ebre. Tres són de la 
tipologia Premis Generals de la URV, i cinc de la tipologia Premis Específics campus Terres 
de l’Ebre. L’acte de lliurament s’ha fet el dijous 13 de juliol a l’Aula Magna del campus 
Terres de l’Ebre.

La Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundació Grünenthal ha obert la convocatòria a la 
cinquena edició del Premi a la tasca contra el Dolor Infantil, un guardó que té per objectiu 
sensibilitzar i conscienciar sobre l’impacte del dolor en els més joves. Fins al 31 de desem-
bre es poden presentar projectes d’investigació, de formació per a professionals o d’infraes-
tructures sanitàries relacionades que tractin de millorar l’atenció que reben els nens i joves 
amb dolor infantil. El treball guanyador rebrà 2.000 euros i es donarà a conèixer durant la 
cloenda de la III Jornada Nacional de Dolor Infantil, al febrer de 2019.
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Premis i distincions rebuts per membres de la URV

La Fundació STS atorgà el premi al millor treball de fi de grau de Treball Social a Cristina 
Bertomeu, de la promoció 2013-2017. El guardó, concedit per segon any consecutiu, és de 
500 € i un certificat acreditatiu signat per la Fundación STS i la URV. En el seu treball, l’es-
tudiant va fer una aproximació a les causes que provoquen la confrontació de les famílies 
amb el sistema de protecció a la infància i adolescència. 

El Future Industry Congress, el congrés sobre les innovacions d’avantguarda que organitza 
el centre tecnològic Eurecat, ha distingit a la URV en la categoria d’Institució Innovadora, 
pel seu alt rendiment en docència, recerca, innovació i desenvolupament tecnològic. Al-
guns indicadors que ho avalen és el seu posicionament en el rànquing de les 100 millors 
universitats del món de menys de 50 anys (Young University Ranking, de la revista Times 
Higher Education) i, a més, ha demostrat visió i lideratge en el camp de la transferència 
tecnològica com un element clau en la competitivitat de les empreses catalanes.

El Dr. Endrius Cocciolo, professor del Departament de Dret Públic i investigador del Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), ha estat nomenat membre del Comitè 
de Recerca de l’Acadèmia de Dret Ambiental de la International Union for Conservation of 
Nature (IUCN). La IUCN, fundada el 1948, és la xarxa ambiental de caràcter internacional 
més extensa i antiga del món. Amb seu a Gland, Suïssa, reuneix governs, organitzacions 
internacionals, organitzacions no governamentals, comunitats locals i empreses privades 
per dur a terme recerques i treballs de camp que desenvolupin solucions per als reptes 
ambientals més urgents.

Josep Guarro, catedràtic de Microbiologia de la URV, ha estat admès, per unanimitat, com 
a nou membre de l’Acadèmia de la Confederació Europea de Micologia Mèdica en reco-
neixement de la seva excel·lència científica i l’experiència demostrada en l’àmbit de la 
micologia clínica. 

Una recerca sobre els bacteris del gènere Arcobacter, duta a terme per la investigadora 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l’Institut d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili 
(IISPV), Alba Pérez, va rebre un premi en el marc del 19è taller sobre Campylobacter, He-
licobacter i organismes relacionats (CHRO), que es va celebrar del 10 al 14 de setembre a 
Nantes (França). 

El Consell Interuniversitari de Catalunya i la Delegació del Govern davant la UE han creat 
el projecte Ambaixador/a UNICAT, amb l’objectiu de propiciar una xarxa d’ambaixadors 
a diverses universitats catalanes per reforçar la figura de l’ambaixador/a EU Careers. A la 
URV es va seleccionar al mes de maig passat l’estudiant Alexandra Cherta, de 4t curs del 
grau d’Administració i Direcció d’Empreses (Facultat d’Economia i Empresa), per ser l’am-
baixadora UNICAT de referència a la URV durant el curs 2017-18.

Vint-i-cinc equips d’estudiants d’universitats d’arreu del món han participat en el concurs 
mundial que organitza l’Institut Americà d’Enginyers  (AIChE) cada dos anys i que, en 
aquesta edició, s’ha celebrat a Barcelona coincidint amb el Congrés Mundial d’Enginyeria 
Química (WCCE10). Un equip d’estudiants de primer i quart curs del grau d’Enginyeria 
Química de la Universitat Rovira i Virgili ha quedat classificat en tercera posició en una de 
les dues parts d’aquesta competició mundial de cotxes.  

Ahlam Oulad Ali, estudiant de Bioquímica i Biologia Molecular a la Facultat de Química de 
la URV, ha estat guardonada 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 
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que va tenir lloc el dia 3 d’octubre a la ciutat de Berlín. L’exsecretari de l’ONU Ban Ki-moon, 
Tom Crotty, director de la companyia INEOS Group, juntament amb el President de EPCA 
(The European Petrochemical Association), van ser els encarregats de lliurar els premis. Ella 
ha estat l’única guanyadora de tot l’Estat espanyol en la competició internacional.

M. José Figueras, investigadora del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, serà fins 
al 2020 ambaixadora de la Societat Americana de Microbiologia a l’Estat espanyol. La so-
cietat li ha ampliat tres anys més el càrrec que ocupava des del 2015.

El professor Antoni Carreras Casanovas, de l’àrea de Dret Constitucional del Departament de 
Dret Públic de la URV, ha rebut la medalla de la distinció Jaume Vicens Vives 2017 de mans 
del conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Santi Vila, durant la inauguració ofi-
cial del curs acadèmic 2017-2018 del sistema universitari català. Va ser mereixedor d’aquest 
premi a la qualitat docent universitària en la modalitat individual pel projecte Metodologia 
docent per estimular l’interès per una matèria amb la complicitat de la societat.

El programa CaixaImpulse seleccionà el projecte Kamleon de la URV, un dispositiu per 
preveure el risc de patir deshidratació. El projecte Kamleon ha estat un dels 23 seleccionats 
en el marc del programa CaixaImpulse 2017. Està liderat per l’investigador de la URV Fran-
cisco Andrade, amb el suport de Pär Blanking, Héctor González i Jordi Ferré. CaixaImpulse 
ofereix als projectes seleccionats un pressupost de 70.000 euros, formació a mida, suport i 
assessorament continu i una immersió en la realitat del mercat.

Els estudiants Joan Carazo, Pol Figueras i Emili Sisquellas han estat els estudiants guanya-
dors dels diferents premis BAT Rafael Moneo 2017, lliurats pel mateix arquitecte. L’objectiu 
de la convocatòria és fomentar l’interès entre els alumnes de batxillerat de les comarques 
de Tarragona per les investigacions relacionades amb l’arquitectura, el disseny, la ciutat, 
l’urbanisme, el territori, el paisatge, l’ecologia o la sostenibilitat.

Josep-Oriol Casanovas, infermer del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan 
de Reus i autor de la tesi doctoral “Prototip per a monitorització del dolor neonatal mitjan-
çant l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial”, és un dels catorze finalistes dels 
premis 2017 de la revista Enfermería en Desarrollo. S’han elegit entre les 218 candidatures 
provinents de l’Estat espanyol i de països com França, Argentina, Guatemala i Mèxic.

L’equip URBots format per Gerard Miró, Jordi Ramírez, Xavi Blanch, Oussama El Azizi, 
Bryan Porras i Joan Mezquita, tots ells estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
(ETSE) de la URV, ha guanyat un segon premi a la final SEAT Autonomous Driving Challen-
ge, guardonat amb 5.000 euros, desenvolupant un sistema de conducció autònoma.

El professor del Departament de Filologia Catalana de la URV Jordi Ginebra ha estat no-
menat per la Generalitat de Catalunya comissari de l’Any Pompeu Fabra 2018, l’any que 
s’acompleixen 150 anys del naixement del lingüista. Jordi Ginebra s’encarregarà de la 
supervisió tècnica dels actes de commemoració, que s’iniciaran amb la inauguració oficial 
al gener del proper any.

La doctoranda Eva Coll, del grup de recerca Quantitative, Urban and Regional Economics, 
del Departament d’Economia de la URV, s’ha endut el Premi Jove Investigador Juan Ramón 
Cuadrado que s’atorga cada any en el marc del congrés de l’Asociación Española de Cien-
cia Regional (AECR).

El dia 24 de novembre, l’Associació de Comunicació Política (ACOP) va lliurar el II premi 
ACOP a la millor tesi doctoral en l’àmbit de la comunicació política, que té l’objectiu de 
promoure i reconèixer l’excel·lència acadèmica en la disciplina, orientada també a les 
aplicacions en la pràctica professional. Carlota Moragas, professora de Comunicació Polí-
tica a la URV i autora de la tesi Claiming independence in 140 characters: uses of metaphor 
in the construction of Scottish and Catalan political Discourses on Twitter va ser finalista. 
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El dia 22 de novembre, l’estudiant d’Infermeria Elisabet Torrubia rebé el Premi del Campus 
Terres de l’Ebre de la URV i l’Institut Català de les Dones al treball de fi de grau de recerca 
en dones i gènere per una recerca sobre els factors psicosomàtics i la seva relació amb 
problemes de salut específics.

El dia 30 de novembre, quinze estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV van 
rebre les beques Reddis de mobilitat. Es tracta d’un ajut econòmic que atorga la Fundació 
Reddis des de fa 22 anys i que ajuda a finançar part de l’estada acadèmica que aquests es-
tudiants van fer a universitats estrangeres durant el curs 2016-17. En total, el valor dels ajuts 
proporcionats per la Fundació Reddis és de 9.000 euros. Aquells estudiants que van fer una 
estada anual han rebut una beca de 1.000 euros, i els que la van fer quadrimestral, de 500.

Mónica Montero i Núria Nieto, premi d’Infermeria 2016-17 de la Fundació STS. Els Pre-
mis de la Fundació STS a Infermeria arriben enguany a la 2a edició, i premien el millor 
treball final de grau del curs 2016-17. Les estudiants guanyadores van presentar el treball: 
“Observación de la gestión de la medicación en los domicilios de pacientes adscritos en el 
servicio de atención doméstica”. Les estudiants Gabriela Bozhidarova, Sara Lozano i Anahí 
Galán han estat finalistes del premi, que es va atorgar ahir a la sala de graus del campus 
Catalunya.

Frederic Adan, premiat per una anàlisi de les sentències sobre contractacions bancàries 
amb consumidors. El professor de Dret Processal ha guanyat el premi Melchor Almagro 
Díaz que atorga la Facultat de Dret de la Universitat de Granada per un treball que estudia 
com les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea valoren i analitzen les con-
tractacions bancàries amb consumidors i usuaris i si modifiquen la doctrina judicial del 
Tribunal Suprem i a l’ordenament jurídic processal.

El grau de Química, el grau de Bioquímica i Biologia Molecular, el màster en Síntesi, Ca-
tàlisi i Disseny Molecular i el màster en Nutrició i Metabolisme, que s’imparteixen a la 
Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, han estat reconeguts per AQU Cata-
lunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb el segell que 
acredita l’assoliment de la dimensió addicional “Interacció entre la recerca i la docència” 
amb la menció “Amb qualitat”. Ambdós graus i màsters són els únics a tota Catalunya en 
aquestes especialitats que han acreditat aquesta dimensió addicional que s’obté, segons 
AQU Catalunya, quan la institució “promou activament que els programes de formació 
incorporin la recerca que el professorat desenvolupa en aquella disciplina per millorar 
l’aprenentatge i els resultats dels estudiants”.

El treball final del grau en Història sobre les conseqüències de la Llei de Responsabilitats 
Polítiques a la comarca del Tarragonès, elaborat per l’estudiant Albert Solé i tutoritzat pel 
professor Ramon Arnabat, ha agafat forma de llibre, titulat Dret a castigar? La Llei de Res-
ponsabilitats Polítiques al Tarragonès (1939-1945), sota l’impuls del Sindicat Agrícola de 
Constantí i amb un ajut del Memorial Democràtic de la Generalitat. Aquesta setmana s’ha 
presentat en el marc de la commemoració del final de la Guerra Civil a Tarragona.

L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ha obtingut la distinció 
“HR Excellence in Research”, que atorga la Comissió Europea, per promoure els principis 
generals de la Carta Europea pel que fa al personal investigador (Human Resources Strategy 
for Researchers, HRS4R), així com el Codi de Conducta per a la Captació d’Investigadors 
(Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, Charter &Code). També se li reconeix 
el seu compromís ferm per millorar les polítiques i els procediments interns del centre.

Kamleon Ventures, spin-off de la URV constituïda l’any passat pels emprenedors Francisco 
Javier Andrade, Jordi Ferré, Pär Blanking i Héctor González, va obtenir el premi Emprèn de 
la Diputació de Tarragona en la categoria de Tecnologia i innovació. Es tracta d’un certamen 
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que la Diputació de Tarragona convoca anualment per fomentar l’esperit emprenedor i la 
innovació i promoure l’economia del territori amb la creació de noves empreses. L’empresa 
derivada de la URV es va endur els 5.000 euros del primer premi de la seva categoria per la 
seva proposta que té com objectiu millorar la salut de les persones a partir del control de la 
seva deshidratació. 

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat ha 
resolt el concurs públic de gestió de reserves i servei de visites i activitats educatives dels 
monuments de la Generalitat de Catalunya a les comarques de Tarragona, Terres de l’Ebre 
i Lleida. La idea és impulsar les activitats de promoció dels equipaments i desenvolupar-hi 
nous projectes educatius, encaminats a consolidar el nombre de visitants. El concurs l’ha 
guanyat Iber. Arqueologia, Patrimoni i Turisme SL, l’empresa spin-off  de la Universitat Rovira 
i Virgili dedicada a la gestió cultural i especialitzada en la promoció del patrimoni cultural.

El doctorand Carlos Sánchez es classifica per a la semifinal del concurs FameLab. Fa el do-
corat a la URV i a l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) sobre 
els tipus d’assentaments de l’Homo neanderthalensis a través de l’estudi de l’estacionalitat 
de les seves ocupacions. La semifinal del FameLab, un concurs estatal de monòlegs cientí-
fics, es disputarà el 6 d’abril a Saragossa. Carlos Sánchez va ser el guanyador del concurs 
“Vols saber què investigo?“, que la URV va organitzar el 15 de novembre al Teatre Bartrina 
de Reus en el marc de la Setmana de la Ciència 2017.

L’estudiant Antonio de la Torre guanya la final catalana d’una competició sobre casos em-
presarials. Es tracta de la KPMG International Case Competition, que té per objectiu que els 
equips universitaris posin en joc la seva capacitat d’anàlisi i creativitat. Els concursants posen 
en joc les seves habilitats d’estratègia i visió de negoci en la resolució d’un cas empresarial. 
El passat dijous 8 de febrer, l’estudiant va vèncer a la final catalana de la competició organit-
zada per l’empresa consultora KPMG, formant equip amb tres companys d’ESADE Business 
School, la qual cosa els dóna accés a la final estatal que es fa a Madrid del 21 al 23 de febrer.

La URV, entre les 450 millors del món en Química segons el rànquing QS. La Universitat 
Rovira i Virgili entra per primer cop al QS World University Rankings by Subject i ho fa en 
aquesta disciplina, la química, una de les 48 que analitzen cada any, i que es troba en la 
posició 401-450 del món en aquesta classificació. En aquesta disciplina hi accedeixen les 
500 millors institucions de les 1.130 que s’avaluen. 

El professor de l’ETSA, Toni Gironès, guanya la medalla d’or dels Domus Fassa Bortolo 
International Award. El projecte guardonat correspon a l’adequació de l’espai natural del 
jaciment romà de Can Tacó, del segle II A.C, al Vallès Oriental. Els premis Domus Fassa 
Bortolo International Award, constitueixen un punt de trobada d’excel·lència en el camp 
de la intervenció en el patrimoni a nivell internacional. Els premis els atorguen la societat 
Fassa Bortolo i la Università degli Studi Di Ferrara (Itàlia).

El programa RecerCaixa selecciona tres projectes que compten amb la participació de 
la URV. Els projectes tracten sobre diferents tipus de violències a les universitats catala-
nes, amb la participació de l’investigador Oriol Rios, del Departament de Pedagogia, la 
congestió viària en conglomeracions urbanes, amb la participació de  Ricardo Flores, del 
departament d’Economia, i la inclusió dels immigrants i refugiats, amb la participació del 
grup de recerca SBRlab.

El doctorand de l’IPHES Carlos Sánchez es classifica per a la semifinal del concurs Fame-
Lab 2018. Carlos Sánchez va ser el guanyador del concurs Vols saber què investigo?, que la 
URV va organitzar el 15 de novembre al Teatre Bartrina de Reus en el marc de la Setmana 
de la Ciència 2017, on va presentar un altre monòleg. És el tercer cop que un doctorand de 
la URV es classifica per a aquest certamen. 
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Sergio Nasarre, director de la Càtedra Unesco d’Habitatge de la URV i catedràtic de Dret 
Civil, ha estat nomenat membre del Consell Assessor de l’Observatori Metropolità de l’Ha-
bitatge de Barcelona i membre de la Comissió Assessora Internacional del Ministeri Federal 
per al Medi Ambient d’Alemanya.

Sis tarragonins del programa Talent Jove, seleccionats per a la fase espanyola de l’Olimpí-
ada de Física. Formen part del grup de 20 catalans que han estat a Valladolid del 13 al 16 
d’abril. El programa Talent Jove ofereix coneixements avançats sobre un conjunt de matè-
ries científiques relacionades principalment amb la física i les matemàtiques a joves de 1r 
i 2n de Batxillerat.

El dia 15 de març, la Universitat Rovira i Virgili va rebre un certificat de l’entitat Activa 
Mutua en reconeixement per la reducció de la sinistralitat laboral. Aquest diploma posa en 
valor la tasca preventiva que realitza sistemàticament la URV a través de la seva Oficina de 
Prevenció de Riscos Laborals. El rector va rebre el certificat de mans del director general 
d’Activa Mútua, Miquel Àngel Puig.

L’àmbit de Recursos Humans de la URV ha rebut la certificació ISO 9001:2015, que verifica 
l’acompliment dels requisits d’aquesta norma de sistemes de gestió de la qualitat. La certi-
ficació externa reconeix la implantació del sistema de qualitat que incorpora més de 100 
processos, amb indicadors per a l’avaluació, carta de serveis i compromisos de qualitat.

Laís de Oliveira, estudiant del Màster en Enginyeria Química, guanya el Premi Dow 2018. 
Aquesta estudiant col·labora amb Dow Ibèrica des de març de 2017 a través del Work-
experience ETSEQ Award, un premi de Dow Chemical dotat amb una beca per al Màster 
en Enginyeria Química de la URV, que la guardonada està cursant actualment. L’acte de 
lliurament tingué lloc el dia 5 d’abril i inclogué una ponència impartida per Javier Cons-
tante, vicepresident comercial del negoci de Plàstics Especials i Embalatge de Dow Europa, 
Orient Mitjà, Àfrica i l’Índia de The Dow Chemical Company.

La URV renova el segell HR Excellence in Research per tres anys més. Tres anys després de 
rebre per primera vegada aquest reconeixement, la Universitat ha renovat ara el distintiu 
europeu d’excel·lència en Recursos Humans en investigació. La Human Resources Strategy 
for Researchers (HRS4R) és una distinció que acredita que la institució contracta el per-
sonal investigador seguint les recomanacions de la Carta Europea de l’Investigador i que, 
un cop contractats, els ofereixen les condicions necessàries per fer recerca d’acord amb 
aquest compromís.

Durant la 17a Conferència de la Comissió de Climatologia (CCl) de l’Organització Meteo-
rològica Mundial (OMM), celebrada del 10 al 13 d’abril a Ginebra (Suïssa), ha estat esco-
llida com a presidenta d’aquesta comissió la directora del Centre en Canvi Climàtic C3 de 
la URV, Manola Brunet.

El dia 27 de febrer, l’equip Tetravirat es va imposar a la final de la URV de la Lliga de Debat 
Universitari per 71 punts contra els 61,4 punts de Babylon, l’equip vencedor de les darreres 
dues edicions. Tetravirat representarà la URV per primer cop a la final de la Lliga de Debat 
de la Xarxa Vives, que es disputarà a Elx. Víctor Barcelón, membre de Babylon, va guanyar 
el premi al millor orador.

La professora del Departament de Geografia de la URV i investigadora en climatologia 
Manola Brunet fou finalista de l’edició 2017 del Català de l’Any junt amb la cantant Maria 
del Mar Bonet i l’actor i director Josep Maria Pou. El guanyador d’aquest premi de renom 
que organitza el diari El Periódico s’escull per votació popular. 



44

El dia 10 de maig, el catedràtic d’Història del Dret i de les Institucions de la URV Antoni 
Jordà-Fernández va ser elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona. Els seus acadèmics són reconeguts en l’àmbit de la literatura o la història, com 
és el cas del Dr. Jordà, que és doctor en Dret i doctor en Història.

El professor Miquel Àngel Pradilla rep el Premi d’Honor Maestrat Viu 2018, que duu el 
nom del gramàtic valencià Carles Salvador, i que reconeix les persones i als col·lectius 
que han treballat per la llengua i la cultura en valencià. Aquest 2018, el premi d’honor, ha 
recaigut en el professor de la URV Miquel Àngel Pradilla. Se li reconeix així la seva recerca 
i anàlisi sobre la realitat de la comunitat lingüística de parla catalana i les aportacions que 
ha fet per configurar un espai comunicatiu que afavoreixi el valencià com a llengua de 
cohesió social. Pradilla va recollir el premi en un acte que es va fer el dissabte 26 de maig 
a Benassal, Castelló.

La URV és la 78a millor universitat del món de menys de 50 anys segons Times Higher Edu-
cation. El Young University Ranking ha tornat a situar la URV a la llista de les 250 millors 
universitats del món de menys de cinquanta anys. La URV es consolida en aquest rànquing 
en el qual a partir d’aquest any hi tenen cabuda les 250 universitats de 55 països de menys 
de 50 anys de vida, que han tret millor puntuació en tretze indicadors relacionats amb 
cinc categories: docència (entorn d’aprenentatge), recerca (volum i reputació), citacions 
(impacte dels treballs publicats), internacionalització (del personal, estudiants i professors) 
i transferència de coneixement i innovació, cadascuna de les quals té un pes específic a 
l’hora de fer la suma total.

El Dr. Jordi Miró, director de la Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundación Grünenthal i 
del grup de recerca ALGOS, ha estat nomenat conseller de l’Associació Internacional per a 
l’Estudi del Dolor (International Association for the Study of Pain, IASP). Es tracta del fòrum 
professional líder en ciència, pràctica i educació en el camp del dolor. Reuneix investiga-
dors, professionals sanitaris, proveïdors de serveis i polítics per estimular i donar suport a 
l’estudi del dolor a escala mundial amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida d’aquells 
qui en pateixen.

El Govern de la Generalitat ha nomenat la professora de la Facultat d’Economia i Empresa 
de la URV Matilde Villarroya directora general d’Indústria del Departament d’Empresa i 
Coneixement. Entre les tasques de la direcció general que liderarà, hi ha el disseny i exe-
cució del foment de la competitivitat industrial i empresarial i de foment de l’emprenedoria 
i desenvolupament sectorial de les PIME i les microempreses.

La Universitat Rovira i Virgili és la quarta universitat més valorada de l’Estat espanyol, 
segons l’U-Ranking. La URV es troba en quarta posició en rendiment en docència, inves-
tigació i desenvolupament tecnològic. La Universitat té per davant la Universitat Pompeu 
Fabra; la Universitat Carlos III i la Politècnica de Catalunya; i la Politècnica de València, 
mentre que comparteix el quart lloc amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Uni-
versitat Autònoma de Madrid, i la Universitat de Cantàbria. En aquesta sisena edició del 
rànquing s’han avaluat 61 universitats, 48 de públiques i 13 de privades.

L’ex professor de la URV Raül Blanco va ser nomenat pel Consell de Ministres del dia 22 de 
juny Secretari General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, que depèn del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. Blanco va ser professor del Màster d’Emprenedoria i Innova-
ció de la Facultat d’Economia i Empresa durant els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17, i 
ha col·laborat amb la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial.

L’estudiant Oscar Alfageme ha sigut el guanyador del II Concurs de Fotografia a les Xar-
xes Socials #somURV. La fotografia guanyadora mostra un estudiant de la URV treballant 
davant d’una panoràmica del campus Sescelades. L’autor de la imatge, l’estudiant Oscar 
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Alfageme, ha volgut reflexionar sobre el relleu generacional i la importància de l’escola (al 
fons de la fotografia) i dels nens i nenes com a responsables del futur del territori.

El Sr. Josep Bargalló, professor de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la URV, és 
nomenat conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge Sergio Nasarre ha estat reelegit membre del 
Comitè de Coordinació de l’Assemblea General de la Xarxa Europea per a la Recerca so-
bre Habitatge (European Network for Housing Research -ENHR-). Es tracta de l’entitat que 
agrupa el major nombre d’investigadors sobre habitatge a Europa, un miler, i un centenar 
d’institucions.

El professor de la URV i director de la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat, Àngel 
Belzunegui, ha estat un dels 25 científics seleccionats per assessorar el govern espanyol en 
matèria de recerca. La selecció d’aquest grup d’experts -triats d’entre més de 200 candi-
dats- s’ha fet en el marc de la iniciativa ciutadana “Ciencia en el Parlamento”, que té per 
objectiu que la ciència i el coneixement científic siguin cada cop més importants en la 
formulació de propostes polítiques.

Creatsens Health, spin-off de la URV impulsada pel professor Francisco Andrade, del De-
partament d’Enginyeria Química, aconsegueix el tercer lloc en el certamen Innolabs de 
París en què competia amb 24 empreses de nou països. L’empresa té l’objectiu de millorar 
el benestar de les persones mitjançant el control dels paràmetres bioquímics de la sang 
(com la creatinina i el potassi) de manera descentralitzada, és a dir a través d’un dispositiu 
que evita la necessitat de fer arribar mostres de sang dels pacients al laboratori.

Francesc Xavier Grau, rector de la URV entre 2006 i 2014, és el nou responsable de la Secre-
taria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Aquesta secretaria té les funcions 
de planificar i executar les polítiques en matèria d’universitats i recerca, dirigir la consolidació 
del sistema universitari català a l’espai europeu d’educació superior i vetllar pel foment de la 
recerca i la innovació a Catalunya i per la seva projecció internacional, entre d’altres.

La professora Mar Camacho, de la Facultat de Ciències de l’Educació i Pedagogia, és la 
nova directora general d’Educació Infantil i Primària de la Generalitat. Aquesta direcció 
general depèn del Departament d’Ensenyament i, a més del currículum d’infantil i primà-
ria, planifica les estratègies per a l’educació inclusiva, avalua els projectes d’organització 
dels centres, determina les necessitats de formació dels docents, idea les actuacions per al 
coneixement de les diferents llengües, i defineix els criteris dels equipaments, continguts i 
materials didàctics de les primeres etapes educatives.
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La URV se situa entre les 100 millors universitats europees en excel·lència en docència 
segons el Times Higher Education (THE), el qual ha fet públic un nou rànquing en què posi-
ciona les millors universitats europees pel que fa a l’excel·lència en docència. És la primera 
vegada que elabora aquest llistat en què destaca les 242 millors universitats d’Europa. La 
URV es troba en l’interval 76-100. La URV es troba en quarta posició a nivell català, per 
darrere de la UB, la UAB i la UPF i en onzena posició de l’Estat espanyol, compartint lloc 
amb tres universitats més.

La Fundació Privada STS va atorgar el premi al millor Treball de Fi de Grau de Treball So-
cial a Immaculada Rosell, estudiant de la promoció 2014-18, en l’acte de graduació de la 
seva promoció el divendres 22 de juny. El tema analitzat per l’estudiant en el treball va ser 
el sensellarisme, fent una comparació de les polítiques, models d’atenció i serveis entre 
Lisboa i Barcelona. El premi està dotat amb 500 euros i un certificat acreditatiu signat per 
la Fundació STS i la URV.

El Secaba-Rank Universitàries és el Rànquing de les Biblioteques Espanyoles Universitàries 
que el grup de recerca SECABA Lab de la Universidad de Granada elabora anualment per 
determinar l’eficiència de les biblioteques universitàries de l’Estat. En aquest rànquing, el 
sistema CRAI de la URV apareix en la setena posició de 41 universitats.

Diana Marín i Estela Rivas, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer, i Antoni 
Carreras, del Departament de Dret Públic, han guanyat un accèssit del Premi Estudios Fi-
nancieros 2018 que atorga el Centro de Estudios Financieros. Marín i Rivas han guanyat 
l’accèssit de la categoria de Tributació pel treball d’investigació conjunt Golden visa por 
inversión en inmuebles, residencia y tributación: ¿Una cuestión resuelta?. Carreras ha rebut 
l’accèssit de la categoria Educació i Noves tecnologies pel treball Cómo hacer del derecho 
constitucional una materia amigable con la complicidad de la sociedad.
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Premis organitzats per departaments, centres, centres de recerca i serveis

El dia 10 d’octubre es lliurà el Premi Jaume Ciurana d’Enologia, patrocinat anualment per 
la consultora vitivinícola Rius&Rius, al graduat en Enologia del curs 2016-17 Pablo Andrés 
Fernández.

L’equip Proyecto Lenteja guanya el XIV concurs de mòbils autopropulsats Eficiència ener-
gètica. Aquest era el títol i també l’objectiu dels estudiants del primer curs d’Enginyeria 
Mecànica que van participar al XIV Concurs de Mòbils Autopropulsats, que s’ha fet dijous 
8 de juny al campus Sescelades.

La Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundación Grünenthal ha convocat el IV Premi a la 
tasca contra el Dolor Infantil, per contribuir a fomentar el coneixement d’aquest problema i 
ajudar a la sensibilització i conscienciació social sobre el seu impacte en els més joves i de 
les alteracions que provoca a tots els nivells. El premi, dotat amb 2.000 euros, es convoca 
sota l’aixopluc del grup de recerca ALGOS de la URV.

El dia 17 de novembre va tenir lloc 19a edició dels Premis de Recerca en Química que 
atorga la Facultat de Química de la URV als estudiants de tercer i quart d’ESO i Batxillerat 
amb l’objectiu de fomentar la vocació investigadora i científica:

• Primer premi: La cara dolça de la llum. Determinació experimental de la concen-
tració de sucre en begudes refrescants mitjançant polarimetria i reflectometria 
low cost, de Júlia Domínguez, de l’Institut Guindàvols de Lleida. 

• Segon premi: Del camp al cap: la química de la tinció del cabell amb colorants 
naturals, de Clara Preixens, també de l’Institut Guindàvols de Lleida. 

• Tercer premi: Assassinat a institut, solució al laboratori, de Marta Ramos, de 
l’Institut Josep Tapiró de Reus.

El dia 16 de novembre es van presentar, en un acte al Campus Catalunya, els Premis Josep 
Miquel Prats Canut, atorgats per la Facultat de Ciències Jurídiques, el CEDAT i la Diputació 
de Barcelona. En la modalitat de tesis que no han estat publicades per cap editorial, el guar-
dó va ser per a José Miguel García Asensio, autor de la tesi titulada Análisis jurídico de los 
aprovechamientos forestales, defensada a la Universitat de Saragossa. Es tracta de la primera 
monografia jurídica integral sobre els aprofitaments forestals, que examina tant el concepte 
com el règim jurídic i n’elabora una tipologia. En la modalitat de tesis ja publicades, ha estat 
guardonada Beatriz Felipe Pérez per la tesi titulada Las migraciones climáticas: retos y propu-
estas desde el Derecho internacional, defensada a la Universitat Rovira i Virgili.

Albert Mestres i Tània Muñoz guanyen les beques predoctorals 2017 de la Càtedra Baixeras 
Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català de la URV, patrocinades per la Fundació 
Privada Mútua Catalana i que arriben a la 3a edició. Albert Mestre durà a terme la tesi 
Edició crítica de Lo gaiter del Llobregat de Joaquim Rubió i Ors. Tània Muñoz, narradora 
professional i professora a la Universitat Jaume I de Castelló, elaborarà la tesi La rondalla a 
les comarques de Castelló: recopilació, estudi i difusió.

L’estudiant Julio Manuel Sánchez, de l’Escola Tècnica d’Enginyeria Química (ETSEQ), gua-
nya la primera edició del premi Magda Medir-Essity, que s’atorga al millor estudiant de 
l’assignatura Pràctiques de lideratge d’equips que es fa al quart curs dels graus d’Enginye-
ria Química i Enginyeria Agroalimentària. 17 estudiants van presentar-se al premi després 
d’elaborar el projecte de l’assignatura, que té per objectiu posar en pràctica els coneixe-
ments sobre lideratge d’equips.


