
Premi Consell Social URV a l’Impacte 
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8 de juny de 2017 

 
 
El Jurat del premi, format per Joan Pedrerol (president), Rosa Caballol, Jordi Cartanyà, Josep Maria 
Comelles, Aitor Gómez, Josep Manel Ricart, Rosa Maria Solà, Robert Vendrell i Jordi Gavaldà 
(secretari), ha avaluat les propostes presentades al "Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la 
Recerca" i, després de valorar-les d’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores del 
premi, ha emès l’informe segons el qual ha decidit premiar les propostes següents: 
 

 
Àmbit: Ciències socials i humanitats    

MODALITAT EX ANTE 
Grup de Recerca: DRETMEDI - Territori, Ciutadania i Sostenibilitat 
Títol: Empreses i drets humans  
Investigador: Antoni Pigrau Solé 
 
Atorgar el Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca de l’àmbit CIÈNCIES SOCIALS I 
HUMANITAT en la modalitat EX ANTE al projecte titulat: “Empreses i Drets Humans”, del Grup de 
Recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, pel seu potencial impacte sobre els diferents models 
empresarials de present i de futur i l’aprofundiment  en el respecte als Drets Humans, fent possible 
un nou model i una nova manera de fer les coses. 
 
MODALITAT EX POST  
Grup de Recerca: AUTOQUAT - Autoecologia Humana del Quaternari 
Títol: El Plio-pleistocè del Camp dels Ninots i la depressió prelitoral: evolució paleoclimàtica, 
dispersions faunístiques i humanes 
Investigador: Gerard Campeny Vall-Llosera  
 

Atorgar el Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca de l’àmbit CIÈNCIES SOCIALS I 
HUMANITAT en la modalitat EX POST  al  projecte titulat: “El Plio-pleistocè del Camp dels Ninots i la 
depressió prelitoral: evolució paleoclimàtica, dispersions faunístiques i humanes”, del Grup de 
Recerca Autoecologia Humana del Quaternari de l’IPHES pel seu important impacte directe i 
constatable en el territori, aconseguint una molt alta implicació de tot el teixit social de Caldes de 
Malavella, tant de les seves administracions locals, com de les diferents entitats i col·lectius del 
municipi. 
 
 
 

Àmbit: Ciències experimentals, enginyeria i arquitectura    

MODALITAT EX ANTE  
Grup de Recerca: METEORGR - Meteorgrup  
Títol: Materials biomimètics intel·ligents 
Investigador: Ricard García Valls  
 
Atorgar el Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca de l’àmbit CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA en la modalitat EX ANTE  al  projecte titulat: 
“Materials biomimètics intel·ligents”, del Grup de Recerca Meteorgrup, pel potencial impacte 
tecnològic en la producció de bateries reversibles de major densitat energètica capaces de reutilitzar 
diòxid de carboni, l’especificitat dels desenvolupaments científics que requereix, i la seva potencial 
contribució en la lluita contra el canvi climàtic a l’incidir en l’obtenció eficient d’energia neta. 
 
 
 
 
 



MODALITAT EX POST  
Grup de Recerca: ROBVISIN - Robòtica i Visió Intel·ligents 
Títol: Detecció i anàlisi del càncer de mama mitjançant visió per computador 
Investigador: Domènec Puig Valls 
 
Atorgar el Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca de l’àmbit CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA en la modalitat EX POST al projecte titulat: 
“Detecció i anàlisi del càncer de mama mitjançat visió per computador”, del Grup de Recerca de 
Robòtica i Visió Intel·ligents, per l’impacte de la tecnologia de visió per computador desenvolupada 
sobre la qualitat i fiabilitat de la diagnosi assistida per ordinador, els seus resultats i aplicacions 
pràctiques ja en ús, i el potencial que aquesta tecnologia ofereix per altres aplicacions de futur. 
 

 

 

Àmbit: Ciències de la salut i de la vida    

MODALITAT EX ANTE  
Grup de Recerca: CARINGCF - Infermeria Avançada 
Títol: Cronicitat i cuidador@s familiars: Salut Mental Positiva, Resolució de Problemes i e-Health 

(Web 2.0 i APP) 
Investigador: Carme Ferré Grau i Mar Lleixà Fortuño 
 
Atorgar el Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca de l’àmbit CIÈNCIES DE LA 
SALUT I DE LA VIDA en la modalitat EX ANTE al projecte titulat: “Cronicitat i cuidador@s familiars: 
Salud Mental Positiva, Resolució de Problemes i e-Health (Web 2.0 i APP)”, del Grup de Recerca 
d’Infermeria Avançada, pel seu potencial impacte sobre la cura a la cuidadora familiar de les 
persones dependents involucrant diversos àmbits com l’atenció primària, associacions, i col·lectius 
professionals relacionats amb les persones amb malalties cròniques. 
 
MODALITAT EX POST  
Grup de Recerca: MEDICA01 - Medicina Aplicada Hospital Joan XXIII 
Títol: Herramienta de ayuda a la toma de decisiones ante la posible reconstrucción postmastectomia 

en el cáncer de mama 
Investigador: Míriam de la Flor López  
i Maria Inmaculada de Molina Fernández 

 
Atorgar el Premi Consell Social URV a l’Impacte Social de la Recerca de l’àmbit CIÈNCIES DE LA 
SALUT I DE LA VIDA en la modalitat EX POST al projecte titulat: “Herramienta de Ayuda a la Toma 
de Decisiones (HATD) ante la posible Reconstrucción Postmastectomia en el Cáncer de Mama”, del 
Grup de Recerca en Medicina Aplicada de l’Hospital Joan XXIII pel seu impacte sobre la presa de 
decisions de les dones, a partir del desenvolupament d’una aplicació informàtica, sobre si la dona 
desitja reconstruir la mama mastectomitzada en el mateix acte quirúrgic o no. L’aplicació està 
disponible a la web Decisions Compartides del Departament de Salut de la Generalitat. 
 
 
El jurat vol fer constar també la qualitat de les propostes presentades pels altres candidats, i els 
anima a continuar la seva excel·lent tasca i a participar en les properes convocatòries. 
 
Tarragona, 8 de juny de 2017 
 
 
 
 


