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ASSOCIACIONS I GRUPS D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (CURS 2019-20) 
 

NOM OBJECTIUS CONTACTE 
ASSOCIACIÓ D'ALUMNES I EXALUMNES DE DRET 
AMBIENTAL DE TARRAGONA (AAEDAT) 
 

Representació dels alumnes i exalumnes del màster així com altes objectius determinats en les estatuts de 
l’associació. 

aaedat@urv.cat 
 

ASSOCIACIÓ DELS ESTATS GENERALS DELS 
ESTUDIANTS D'EUROPA (AEGEE) 
 

Promoure l’ideal d’Europa, democràcia, drets humans, tolerància, cooperació transfronterera, mobilitat, integració 
Europea i dimensió europea en educació entre els joves europeus.  

noeliabenaiges10@gmail.com 
 

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS GRUPS BÍBLICS 
D'UNIVERSITARIS DE TARRAGONA (GBU-TGN) 
 

Promoure el coneixement i estudi de la bíblia i els seus valors. Recerca i divulgació dels factors culturals positius 
que puguin col·laborar a la formació humana de l’estudiant. Organització d’activitats per assolir les finalitats ja 
esmentades. 

raquel.rubi@estudiants.urv.cat 
 

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 i promoció 
d’activitats.  

luis.heredia@urv.cat 
 

ASSOCIACIÓ TORTOSA PER A ESTUDIANTS DE 
FISIOTERÀPIA 
 

Conèixer i aprofitar Tortosa a través de l’oci i l’esport. Ajudar-nos acadèmicament, unió entre estudiants, 
organització de viatges, festes i curses.  

atefeuses@gmail.com 
 

ASSOCIACIÓN DE ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES CHINOS DE TARRAGONA 
 

Representar i defensar els interessos legítims dels estudiants i investigadors xinesos (sense ànim de lucre). Oferir 
assessorament i orientació als estudiants xinesos. Fer diverses activitats per crear bones condicions de vida i 
afavorir el desenvolupament dels membres en diferents àmbits com l’aprenentatge i l’enriquiment de la seva 
experiència durant la seva estada a Espanya.  
Desenvolupar amistats amb la població local i crear una bona imatge. Fomentar la integració dels alumnes xinesos 
tant en l’àmbit universitari o escolar com social. Promoure la participació activa dels alumnes xinesos en 
esdeveniments culturals, educatius i esportius.  
Divulgar la llengua i cultura xinesa amb la finalitat de facilitar la comprensió i l’entesa recíproca.  

rongrong.zhu@urv.cat 
 

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 
 

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.  

urbots@urv.cat 
 

ASSEMBLEA DE CIÈNCIES DEL CAMPUS 
SESCELADES (ACCS) 
 

 
accs@urv.cat 
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ASSEMBLEA DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ I 
PSICOLOGIA 
 

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.  

julia.marin@estudiants.urv.cat 
 

CLOWN URV 
 

El Clown URV és un projecte social on els voluntaris acudeixen els caps de setmana al HUSJR com a pallassos per 
animar o entretenir a pacients i familiars. Així, els estudiants intenten acostar el món sanitaris als nens, aportant 
un toc de color donant-li la volta a la bata blanc; i també proporcionar una distracció per als majors, mitigar 
l’avorriment, alleujar i divertir. 

urvclown@gmail.com 
 

HACK URV 
 

Realitzar esdeveniments informàtics i tecnològics tant per gent de la universitat com de fora per tal de donar a 
conèixer la informàtica.  

leandrofavio.gomez@estudiants.urv.cat 
 

LEGAL HACKERS URV 
 

És una agrupació d’estudiants sense ànim de lucre i de caràcter merament cultural, sense interès comercial, polític 
o partidista, contrari a qualsevol acte il·lícit que pugui implicar l’ús de les tecnologies.  

legalhackersurv@gmail.com 
 

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 bastant-nos en cinc gran eixos de 
reivindicació: l’ensenyament públic, popular, català, antipatriarcal i de qualitat.  

jporres5@gmail.com 
 

URVaN 
 

URVaN és un grup d’estudiants que vol fomentar les vocacions enginyeres i promocionar els estudis d’Enginyeria 
Química i afins de la URV. Per fer-ho, URVaN participarà en congressos d’enginyeria química i en competicions 
Chem-E-Car Competition organitzades per la AIChE (American Institution of Chemical Engineering), i així 
representar la URV a nivell nacional i internacional. A banda d’això, aquest equip de Chem-E-Car organitzarà 
diferents esdeveniments durant el curs acadèmic per animar els estudiants a formar-ne part, i fomentar d’aquesta 
manera la participació en la vida universitària. 

alba.zurita@estudiants.urv.cat 
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