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NOM OBJECTIUS DADES DE CONTACTE
ASSOCIACIÓ D'ALUMNES I EXALUMNES DE DRET 
AMBIENTAL DE TARRAGONA (AAEDAT) Representació dels alumnes i exalumnes del Máster així com altres objectius 

determinats en els estatuts de l'associació.
A/e: aaedat@urv.cat   
web: www.cedat.cat/es/formacio/postgrau/espai/adat.php

ASSOCIACIÓ ÀRAB D'ESTUDIANTS DE TARRAGONA

Orientació i motivació dels estudiants. Assessorar als estudiants àrabs 
nouvinguts i defensar els seus interessos.

aaet.junta@gmial.com
khalid.azmani93@gmail.com
Telf. 640501613
Web: aaet.hol.es
Facebook:/AAETarragona

COLLA CASTELLERA UNIVERSITÀRIA "ELS PATAQUERS DE 
LA URV" Difondre el món casteller dins la comunitat universitària i proporcionar un àmbit 

de relació social, tot realitzant castells.

pataquers@urv.cat
pataquersurv@gmail.com
https://www.facebook.com/pataquers.urv/?fref=ts

URBOTS
Difondre les aplicacions tecnològiques en tots els nivells de la societat. 
Fomentar que els seus membres participin en projectes de robòtica. Organitzar 
i participar en jornades que fomentin el coneixement de la robòtica. Promoció 
del desenvolupament tecnològic i econòmic fomentant la innovació i la recerca.

A/e: info.urbots@gmail.com 

ERASMUS UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (EURV)
Representar els estudiantas internacionals vinguts a la URV i proporcionar 
oportunitats per emprendre i conèixer la cultura local i integrar-los a l'entorn, 
sota el principi "Students helping students".

erasmus@gmail.com
Facebook: Eramus URV-Tarragona

ASSEMBLEA FACULAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA DE LA 
URV Representar i donar resposta a les queixes dels estudiants de la FCEP i lluitar 

perquè els graus d'Educació i Psicologia tinguin el valor que es mereixen, així 
com participar de la lluita col·lectiva perquè l'educació sigui pública, catalana, 
laica, inclusiva i de qualitat.

assemblea.educacio.urv@gmail.com

https://www.facebook.com/Assemblea-dEducaci%

ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITÀRIA DE LA TUNA 
D'ENGINYERIES DE LA URV Fomentar, promocionar, ensenyar i difondre les activitats cultural i folclòriques 

de la Tuna. Formentar, organitzar i participar en xerrades, col·loquisi 
exposicions per a la difusió de la Tuna dins la universitat i també fora. 

jemarogo@gmail.com
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NOM OBJECTIUS DADES DE CONTACTE
SINDICAT D'ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS (SEPC) Foment de l'associacionisme i la participació. Activitats culturals. Organització 

de jornades, trobades, cursos, conferències, etc. 
Treballem per la construcció d'un marc educatiu pels Països Catalans des 
d'una òptica d'esquerres, per tal d'avançar en la transformació dels centres 
educatius basant-nos en cinc grans eixos de reivindació: l'ensenyament públic, 
popular, català, antipatriarcal i de qualitat.

sara.masalias@estudiants.urv.cat

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT Aprofundir en el coneixement de la realitat de la salut del nostre entorn i 
treballar per millorar-la. presidencia.reustarragona@aecs.org

ASSOCIACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT 
I DIFUSIÓ DE TÈCNIQUES DE MEDITACIÓ TERAPÈUTICA 
INTRO-MENT

Desenvolupament, promoció i divulgació de tècniques meditatives 
terapèutiques aconfessionals. Estudi de les bases psicològiques i 
neuropsicològiques de les tècniques meditatives. Col·laboració amb entitats. 
Promoció d'activitats.

secretaria@introment.cat
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