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Primera trobada de tots els grups de recerca
en enologia i viticultura de Catalunya 
L'àrea d'enologia del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud
(CEICS) ha organitzat el dia 4 de juny una jornada per difondre la recerca
que es fa a Catalunya en enologia i viticultura, i en altres aspectes relacio-
nats. Actualment, a Catalunya hi ha uns vint grups d'investigadors que tre-
ballen majoritàriament en temes científics centrats en la vinya i el vi, i a
banda es calcula que hi ha uns quaranta grups o investigadors més que
aquests darrers anys han publicat treballs relacionats amb diferents aspec-
tes que tenen l'enologia i la viticultura com a tema central. José Miguel
Martínez Zapater, un investigador de prestigi internacional en genètica de
la vinya, inaugurarà la jornada.

La Universitat mexicana de Quintana Roo i
la URV formaran doctors en Turisme i Oci
La Universitat pública de l'estat mexicà de Quintana Roo (UQROO) i la
Universitat Rovira i Virgili han signat dos convenis de col·laboració pels
quals la URV formarà estudiants mexicans com a doctors en Turisme i Oci,
i es promourà la mobilitat universitària en ambdues direccions. Des de
l'any 2009 aquestes dues universitats estan unides per un conveni marc de
col·laboració que empara la cooperació científica, tècnica, pedagògica i
administrativa. Ara, un dels nous convenis signats el 23 d'abril estableix
que la URV es compromet a impartir el Doctorat de Turisme i Oci a cinc
estudiants mexicans, proposats per la Divisió de Desenvolupament
Sustentable de la Unitat Acadèmica de Cozumel. El conveni té una dura-
ció de quatre anys, prorrogable d'any en any. El segon conveni promou la
mobilitat d'estudiants tant de grau com de màster, de personal docent i
investigador i d'administració i serveis, en totes dues direccions.

Els estudiants Anna Antón i Eduard 
López, guanyadors dels premis TEPSA
Els estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química Anna
Antón i Eduard López van guanyar el premi Tepsa 25è aniversari, que es
va lliurar el 15 d'abril a la sala de graus de l'ETSEQ. Al premi, dotat amb
3.000 euros i creat per celebrar el 25è aniversari de l'empresa TEPSA, s'hi
podien presentar-se tots els estudiants participants en l'activitat "Chemicals
Supply Chain", organitzada per l'ETSEQ i patrocinada per TEPSA, suscep-
tible de ser reconeguda acadèmicament en l'assignatura optativa Seminaris
Interdisciplinaris dels ensenyaments de grau de l'Escola.

Una aplicació permet compartir a les
xarxes socials la V Tarragona dTapes 

L'empresa derivada de la URV
W3IS2 ha creat una aplicació per a
telèfons intel·ligents iPhone i
Android, que permet compartir la
ruta de la cinquena edició de
Tarragona dTapes a les xarxes
socials, que té lloc a Tarragona del
25 d'abril al 12 de maig.
L'aplicació, que ja s'han descarregat
més de 10.000 usuaris des de
http://getappdtapes.w3is2.com, per-
met localitzar els restaurants que
ofereixen les tapes d'enguany. Entre
altres opcions, els usuaris poden
col·laborar a dissenyar les rutes
"estrella", els recorreguts més sabo-
rosos. L'aplicació també localitza la
ubicació de la persona i li indica on
hi ha les tapes més properes. A més,
cada tapa disposa d'una fitxa i la
possibilitat que cadascú en doni l'o-

pinió, tant de la tapa com de l'esta-
bliment. I, si es desitja, es pot com-
partir aquesta informació a Face-
book i Twitter. 
W3IS2 està dedicada al desenvolu-
pament i la innovació en sistemes
d'informació a través de dispositius
mòbils. Especialitzada en sistemes
basats en localització i codis de

barres bidimensionals, disposa dels
drets d'explotació de la primera
patent de la URV concedida als
Estats Units d'Amèrica. Els socis fun-
dadors són Pere Millán, professor
del Departament d'Enginyeria Infor-
màtica i Matemàtiques, i Carles
Cuenca i David Rodríguez, engin-
yers en Informàtica per la URV.

Estudiants del campus Terres de l'Ebre dissenyen
una campanya per difondre la Festa del Mar

Els estudiants de tercer curs del grau
d'Administració i Direcció d'Empre-
ses (ADE) del campus Terres de
l'Ebre van dissenyar i filmar una
campanya publicitària per difondre
la Festa del Mar, que organitza
l'Estació Nàutica de Sant Carles de
la Ràpita-Delta de l'Ebre. 
Els estudiants es van dividir en sis
grups i van dur a terme el procés
creatiu necessari per idear una cam-

panya d'aquestes característiques.
En total es van enregistrar sis anun-
cis, que se sotmetran a votació
popular a través de les xarxes socials
i del web www.enlarapita.com. A
l'hora de triar el guanyador, es
tindrà en compte l'opinió de
l'Estació Nàutica (50%), la votació
popular (25%) i l'avaluació de la
professora que imparteix l'assigna-
tura (25%).

Aquesta campanya forma part d'una
pràctica que s'ha fet en l'assignatura
Tècniques de Comunicació i
Venda, que imparteix la professora
Ester Terés, i està inspirada en el
model finlandès learning by deve-
lopment, que consisteix a aprendre
desenvolupant un projecte dins del
món laboral. L'espot guanyador s'e-
metrà per les xarxes socials i per la
cadena Ebre TV. 

L'estudiant de l'ETSEQ Pedro Sabaté 
guanya el premi Dow 2013

Pedro Sabaté ha guanyat la 35a edi-
ció del premi Dow 2013, que es va
lliurar el 17 d'abril. El premi ha dei-
xat de ser una beca i passa a ser una
oportunitat professional en una posi-
ció laboral estructural relacionada
amb l'enginyeria química, en una de
les localitzacions de la companyia a
Europa, Orient Mitjà o Àfrica. A més,
també es pot concedir un ajut
econòmic per al desplaçament i ins-
tal·lació de la persona guanyadora.
El guardó és fruit de la col·labora-
ció entre Dow i l'ETSEQ de la URV.
Es valoren els mèrits acadèmics i
humans, així com els projectes pro-

fessionals i d'investigació dels estu-
diants que acaben els estudis supe-

riors d'Enginyeria Química a la
URV. 

D'esquerra a dreta, Carlos Cuenca, Pere Millán i David Rodríguez URV 

Neil Hawkins, de Dow; Pedro Sabaté i el conseller Santi Vila URV 
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