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La Universitat Rovira i Virgili
organitza el I Fòrum de l'Ocupa-
ció Universitària, concebut com
un espai on es posaran en contac-
te directe els futurs professionals
amb els ocupadors de les comar-
ques de Tarragona. La finalitat
última és facilitar la inserció labo-
ral als titulats i resoldre els pro-
cessos de selecció de personal de
les empreses. 

El Fòrum es farà al campus
Sescelades els dies 17 i 18 de
novembre i comprèn dues activi-
tats complementàries: la Fira
d'Empreses i les Jornades
d'Orientació Professional. Aques-
tes Jornades tenen per objectiu
proporcionar als universitaris les
eines i actituds necessàries per
afrontar el repte de trobar feina.

Durant els dos dies del Fòrum,
les empreses i entitats participants
tindran l'oportunitat de conèixer
de primera mà la realitat univer-
sitària i comprovar in situ les
motivacions i expectatives dels
universitaris. Alhora podran expli-
car als joves els seus processos de
selecció, fer entrevistes, recollir
currículums, etc.

De la seva banda, els joves uni-
versitaris podran parlar amb els
tècnics responsables de recursos
humans de les empreses partici-
pants, lliurar el currículum, rebre
orientació sobre els perfils profes-
sionals més sol·licitats a cada
empresa, obtenir assessorament
sobre les proves de selecció i les
carreres professionals a l'empre-
sa, assistir a presentacions institu-
cionals i rebre informació sobre

programes de pràctiques. També
podran conèixer quines entitats
públiques i privades donen suport
en la recerca de feina i l'autoocu-
pació, les oportunitats i ajudes
per anar a treballar a l'estranger o
com es pot crear una empresa i
els ajuts que hi ha per fer-ho.

A més de proporcionar una for-
mació acadèmica de qualitat, la
Universitat Rovira i Virgili té la

missió de capacitar els alumnes
per afrontar el procés d'adaptació
al món laboral un cop titulats. El
Fòrum vol ser un instrument que
assoleixi aquest objectiu, en un
mercat de treball cada dia més
complex i competitiu, on la recer-
ca de feina és un procés que
requereix un coneixement previ
dels factors més importants que hi
intervenen. !

I Fòrum de l'Ocupació Universitària

Trobada entre empreses i 
joves universitaris a la URV

Es farà al campus Sescelades el 17 i 18 de novembre

La Fira d'Empreses disposarà al
campus Sescelades d'estands on
el personal de les empreses i enti-
tats orientarà els visitants en tot
allò relacionat amb els processos
de selecció i la recerca de feina.
S'hi faran recollides de currícu-
lums, difusió d'ofertes de treball,
explicació i realització de proves
de selecció, entrevistes de treball,
exposició de la política d'empresa
en la captació de personal, pro-
grames d'estudiants en pràctiques,
etc. 

Entre les empreses que han con-
firmat l'assistència hi ha ASM
Dimatec Ingeniería, Bayer Polí-
meros, Carlos Castilla Ingenieros,
Dow Chemical, Futura Systems,
Lear Corporation, Miguel Torres,
Repsol YPF, Tea-Cegos Selección

o Universal Port Aventura.
Un altre punt de contacte seran

les presentacions institucionals.
Entre altres, hi ha programades les
d'algunes empreses que no tin-
dran estand a la Fira, com el banc
BBVA, i d'altres que en tenen,
com Carlos Castilla, Tea-Cegos o
Miguel Torres. 

Independentment del sector a
què pertanyin, moltes de les fir-
mes presents a la Fira són grans
companyies que disposen d'una
àmplia plantilla, amb perfils pro-
fessionals de diverses disciplines
acadèmiques. Per tant, qualsevol
pot ser interessant de visitar per
estudiants i titulats de totes les
especialitats. La Fira obrirà els dies
17 i 18 de novembre i la partici-
pació és gratuïta. !

La Fira d'Empreses, espai de
presentació i contacte directe

Les Jornades d'Orientació Pro-
fessional estan adreçades als
alumnes de tots els ensenyaments
de la URV que fan l'últim curs.
Tenen per objectiu posar a la seva
disposició les pautes més impor-
tants en el procés de recerca de
feina i de creació d'empreses. En
les ponències, taules rodones i
tallers hi participaran professio-
nals d'empreses de l'entorn i
experts en recursos humans.

Així, el primer dia Ignacio Are-
llano, de Tea-Cegos, parlarà de La
primera feina. Francisco Javier
Viejo, del Servei d'Ocupació de
Catalunya; Isabel Farré, de la
Xarxa Eures, i Beatriz Sevillano,
del portal Universia Empleo, parti-
ciparan en una taula rodona sobre
agents facilitadors d'ocupació. I es
faran tallers sobre: Gestió de la

xarxa de contactes, Com fer el
currículum i la carta de presenta-
ció o Enfrontar-se a una entrevista
de treball. 

El segon dia Josep Enric Abelló,
de Lear Automotive, i Natàlia
Segura, de Port Aventura, parlaran
de Les competències professionals
més valuoses; es faran tallers
sobre Com fer presentacions en
públic, Com elaborar informes i
memoràndums i Capacitats i habi-
litats directives: comunicació i
responsabilització. 

El segon dia també, Albert Fonts
parlarà de L'esperit emprenedor
dels universitaris i hi haurà una
taula rodona sobre Experiències
d'autoocupació, amb César
Mauri, de Crea Serveis Informà-
tics, i Maria Glòria Llàtser, sòcia
fundadora d'Optimiza. !

Orientació professional per  
als alumnes del darrer curs

El Campus Sescelades acoliirà la Fira d’Empreses i els actes del Fòrum. URV



La Fundació URV, el Ministeri de
Educació, Ciència i Tecnologia i la
Xarxa Espanyola de Fundacions
Universitat-Empresa (Redfue) van
organitzar el 26 d'octubre una Jor-
nada sobre Mesures d'Estímul a la
Innovació Tecnològica en les Em-
preses. És el tercer cop que es fa
aquesta acció, dirigida al empresa-
ris i tècnics amb l'objectiu que el
teixit empresarial aprofiti al màxim
les ajudes públiques existents per
fer innovació tecnològica. 

La Universitat està especialment
interessada a impulsar aquest pro-
cés. En primer lloc, perquè parteix
del convenciment que la innovació
és una clau per al  desenvolupa-
ment i la sostenibilitat econòmica. I
en segon lloc, perquè en el camp
de l'aplicació pràctica dels nous
coneixements, la recerca ha de
tenir un paper decisiu.

Les sessions es van fer al Centre
de Transferència de Tecnologia de
la Fundació URV. El Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç i el
Centre de Desenvolupament Tec-
nològic Industrial van exposar el
pla 2004-07 de mesures de suport a

les activitats de recerca i desenvo-
lupament de les empreses, les aju-
des en l'àmbit de la societat de la
informació i les formes de partici-
pació en el VI Programa marc de
recerca de la Unió Europea.

Un altre capítol d'interès va ser
l'exposició dels eixos de la nova
política industrial de la Generalitat,
feta pel Centre d'Innovació i
Desenvolupament Empresarial
(CIDEM). També es van explicar les

subvencions per contractar titulats
superiors amb experiència en recer-
ca i desenvolupament (R+D) del
programa Torres Quevedo, del
Ministeri d'Educació i Ciència.

D'especial interès van ser les
xerrades sobre experiències, com la
de l'empresa Plasfi Chemical, de

Santa Coloma de Queralt, i el
balanç de la Cambra de Comerç de
Tarragona, sobre pros i contres de
la innovació en les pimes de
Tarragona. !

MMééss  iinnffoorrmmaacciióó::  
jjoorrnnaaddaa@@ffuunnddaacciioo..uurrvv..eess
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! Pròxims cursos de la Fundació URV

La Fundació URV inicia les pròximes setmanes cursos de for-
mació adreçats a professionals del món empresarial en àmbits
diversos. Hi ha accions formatives d'especialització o tractament
de problemes concrets i també accions transversals per desenvo-
lupar habilitats personals i directives. Per inscriure's en la majoria
de cursos no cal tenir titulació universitària.

La Unió Europea a la Pràctica: Polítiques i Finançament
Introducció a la Unió Europea
La Inversió en Béns Tangibles de Col·lecció
Desenvolupar el Potencial Humà i Professional: Coaching
Càlcul d'Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica
GNU/Linux Avançat
Administració de Sistemes Operatius
Seminaris d'Informàtica
Interfícies Gràfiques d'Usuari
Habilitats Directives per a Organitzacions Turístiques

MMééss  iinnffoorrmmaacciióó::  wwwwww..ffuunnddaacciioo..uurrvv..eess//ffoorrmmaacciioo

! El Terrat participa en el curs de Narrativa Audiovisual

La Fundació URV i la productora El Terrat han signat un conve-
ni de col·laboració per fer el curs d'especialista universitari en
Narrativa Audiovisual. La productora d'Andreu Buenafuente parti-
ciparà en el mòdul de Tècniques Específiques de Guió Televisiu.
Els guionistes d'El Terrat impartiran classes, treballant l'humor en
televisió i els alumnes assistiran al procés de creació d'un progra-
ma de la productora.

! Nou servei ‘Compartir cotxe’

La URV ha posat en marxa un servei per facilitar la mobilitat
dels membres de la comunitat universitària. El programa
Compartir cotxe posa en contacte les persones que fan rutes simi-
lars en cotxes particulars per mirar d'aprofitar millor els recursos i
desplaçar-se junts en un únic vehicle, fer un estalvi de recursos
energètics, reduir la contaminació i disminuir la densitat del tràn-
sit i els problemes d'aparcament. Les propostes es poden trobar a
la web de la Universitat.

! Jornada tècnica sobre el biodièsel a Catalunya

El 6 d'octubre es va fer a l'ETSEQ una jornada sobre els aspectes
tecnològics del biodièsel i la distribució, en la qual també es van
tractar diferents experiències portades a la pràctica a Catalunya
amb aquest combustible procedent del reciclatge. Va ser organit-
zat per l'Institut Català d'Energia, en el marc de la Setmana de
l'Energia. Es van mostrat vehicles que funcionen amb biodièsel i
exposar els resultats de l'ús en flotes de vehicles públics.  

! Curs de turisme sostenible, el cas de Panamà

Dins d'un programa de col·laboració entre la URV, la UB i la
Universitat de Cantàbria amb diverses universitats d'Amèrica
Central: Nacional Autònoma de Nicaragua, Nacional de Costa
Rica i Autònoma de Chiriquí (Panamá), la Unitat de Geografia va
organitzar el mes passat el curs Turisme i Desenvolupament sos-
tenible, el cas de Panamà. S'hi van analitzar la competitivitat turís-
tica de Panamà i la gestió sostenible de l'agroturisme.

El suport públic a l'esforç 
innovador de les empreses

Jornada Mesures d'Estímul a la Innovació Tecnològica en les Empreses

Centre de Transferència de Tecnologia de la Fundació URV.

El CIDEM va exposar els
eixos de la nova política

industrial de la Generalitat i
la Cambra de Comerç i

l'empresa Plasfi Chemical,
les seves experiències 

URV

L'empresa CREA Sistemes Informàtics, de l'exalumne i professor
de l'ETSE Cèsar Mauri, ha rebut el premi de l'any d'excel·lència a la
Innovació Tecnològica, atorgat pel Col·legi Oficial d'Enginyers
Tècnics de Telecomunicació de Catalunya. Mauri és el creador
d'una aplicació que permet substituir el ratolí de l'ordinador per un
sistema dirigit a través de moviments del cap, el denominat ratolí
facial, i la seva empresa (www.crea-si.com) s’ha especialitzat en l'a-
plicació de les tecnologies de la informació als discapacitats. 

D'altra banda, l'alumne de l'ETSE Alexandre Viejo ha guanyat un
accèssit al II Premi de l'Associació Catalana d'Intel·ligència
Artificial. El projecte premiat desenvolupa un agent intel·ligent que
-de manera remota i sense fils- connecta l'agenda electrònica a un
sistema multiagent que busca i contracta el taxi més apropiat per fer
el recorregut sol·licitat. Aquests premis situen la innovació tecnolò-
gica de la URV en enginyeria informàtica en una línia molt avança-
da dins de l'àmbit català. !

Premis a la innovació de la URV
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L'ensenyament de Medicina a la
Universitat Rovira i Virgili va
començar el 1977 a la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut de
Reus, que és operativa des de l’any
1981, primer com a delegació de
la Universitat de Barcelona i a par-
tir del 1992, integrada en la nova
URV. 

Actualment la Facultat imparteix
tres ensenyaments: la llicenciatura
en Medicina, la diplomatura en
Fisioteràpia (des del 1994) i la
diplomatura en Nutrició Humana i
Dietètica (des del 2002). La docèn-
cia de la Facultat s'organitza en dos
departaments, el de Ciències Mèdi-
ques Bàsiques i el de Medicina i
Cirurgia. 

A la Facultat de Reus es fan les

classes teòriques i pràctiques pre-
clíniques de Medicina. En el perío-
de clínic els estudiants es distri-
bueixen per fer les pràctiques entre
els hospitals universitaris de Sant
Joan de Reus i Joan XXIII de
Tarragona, l'Institut Pere Mata per
a psiquiatria i els hospitals asso-
ciats i col·laboradors (Sant Pau i
Santa Tecla de Tarragona, Pius
Hospital de Valls i Verge de la
Cinta a Tortosa). A més, la Facultat
ha estat pionera a incorporar la
xarxa extrahospitalària a la docèn-
cia de pregrau, ja que diversos
especialistes són professors del
centre i els alumnes acudeixen a
fer pràctiques als centres d'atenció
primària de Reus i Tarragona.

Amb els nous plans d'estudis es

posa l'accent en l'ensenyament
pràctic que, en el cas del segon
cicle o cicle clínic, arriba a una
proporció del 70% del contingut
lectiu. 

L'objectiu és que els futurs met-
ges es formin en contacte perma-
nent amb una de les fonts bàsiques
del coneixement mèdic: el pacient.
Per això en el segon cicle els alum-
nes passen la major part del temps
en centres sanitaris. Això implica
que part dels continguts teòrics
s'imparteixin a l'àrea docent més
propera dels hospitals universitaris
i alhora permet potenciar la partici-
pació dels professionals de la salut
en la docència universitària, un sis-
tema que millora la formació dels
alumnes. !

Formació en contacte 
directe amb els pacients

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus està estretament vinculada a la xarxa hospitalària.  URV

Campus Vapor Nou   C./ Sant Llorenç, 21   43201 Reus   
Tel. 977 759 300 http://www.urv.es/centres/fmcs

FACULTAT DE MEDICINA i CIÈNCIES DE LA SALUT

Els plans d’estudi posen l’accent en l’ensenyament pràctic

La recerca en ciències de la salut
té una importància social indiscuti-
ble i la Facultat treballa perquè es
faci sempre el més lligada possible
als problemes i necessitats dels cen-
tres sanitaris i dels pacients. Les
relacions de la Facultat amb la
xarxa sanitària de l'entorn faciliten
aquest objectiu, que es tradueix en
19 grups de recerca actius que tre-
ballen en un ampli ventall de pro-

blemes que tenen a veure amb la
salut, la diabetis, l'arteriosclerosi, la
psiquiatria, la genètica, la nutrició o
la malaltia hepàtica alcohòlica,
entre altres. 

La recent constitució de l'Institut
Pere Virgili aprofundirà en aquesta
línia, ja que tindrà la fita de posar
les comarques de Tarragona en la
primera línia de la recerca biomè-
dica. !

A banda dels serveis generals, la
Facultat disposa d'uns serveis espe-
cialitzats, necessaris per a la tasca
dels investigadors i dels alumnes i
que en alguns casos també oferei-
xen servei a la societat en general.
Així, la Unitat Tècnica de Protecció
Radiològica està autoritzada pel
Consell de Seguretat Nuclear i pres-
ta serveis de protecció radiològica i
de control d'instal·lacions radioac-
tives com les de raigs X de diagnòs-

tic mèdic. També treballa en pro-
grames de garantia de qualitat i ofe-
reix assessorament. 

El servei de Microscòpia fa
microscòpia electrònica de rastreig
(SEM), microanàlisis de raigs X, i
microscòpia electrònica de trans-
missió (TEM). 

La Facultat també té un estabula-
ri per a les espècies animals experi-
mentals emprades en la recerca i en
les pràctiques. !

Doctorats i formació de
postgrau d'alta qualitat

Serveis especialitzats per a
investigadors i alumnes

Una recerca àmplia i lligada
als centres sanitaris 

Amb l'objectiu d'oferir una espe-
cialització avançada i de màxima
qualitat, que doni continuïtat a la
formació regular, la Facultat orga-
nitza cursos de doctorat en Nutrició
i Metabolisme, en Neurotoxico-
logia i Psicofarmacologia i en Mè-
todes de Recerca en Ciències de la
Salut. Els dos primers són interuni-
versitaris i han rebut la menció de
qualitat de l'Agència Espanyola
d'Acreditació i Qualitat  (ANECA). 

En la mateixa línia d'actualitza-

ció de coneixements, introducció
de noves tècniques i aprofundiment
en problemes concrets, també
organitza màsters en Nutrició i
Dietètica, Psiquiatria Legal i Fo-
rense i Làser en Medicina i Cirurgia,
i també cursos d'especialització
universitària en temes com Nutrició
i Dietètica Aplicada, Integració
Assistencial Pediàtrica, Refle-
xoteràpia del Peu, Fonaments del
Làser, Salut i Nutrició i Atenció
Prehospitalària Urgent. !
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La Generalitat de Catalunya va
crear l'any 2000 les distincions
per a la promoció de la recerca
universitària amb la finalitat d'esti-
mular les activitats de recerca d'alt
nivell dels professors investigadors
de les universitats catalanes i dels
grups de recerca als quals estan
associats. En aquests cinc anys
han estat distingits un total de 120
investigadors de les diferents uni-
versitats catalanes dels quals sis
són de la URV, fet que alhora
reconeix i reforça la capacitat de
recerca de la Universitat.

La distinció a la recerca com-
porta que els professors escollits
poden dedicar-se de manera prio-
ritària a activitats de recerca a la
universitat. Ho poden fer durant
un període de sis anys si són
investigadors reconeguts i de qua-
tre anys si pertanyen a la categoria
de joves investigadors. En aquests
períodes la Universitat rep una
subvenció anual de la Generalitat
per cada professor distingit. Els
diners es destinen a contractar
altres professors per cobrir les
necessitats docents, invitar investi-

gadors d'alt nivell d'altres centres
de recerca i despeses relacionades
amb l'activitat científica dels guar-
donats. 

Enguany la Generalitat ha dis-
tingit 24 científics catalans, dels
quals tres són professors de la
URV: Francesc Giralt, catedràtic
d'Enginyeria Química expert en el
camp de la turbulència i del
modelatge dels corrents turbu-
lents; Montserrat Diéguez, profes-
sora de Química Inorgànica

experta en catàlisi asimètrica, i
Benjamí Iñíguez, que treballa en
nanodispositius electrònics d'alta
velocitat. Giralt ha estat distingit
en la categoria d'investigadors
reconeguts i Diéguez i Iñíguez,
com a joves investigadors.

En anys anteriors havien estat
distingits com a investigadors

reconeguts de la Universitat
Rovira i Virgili la catedràtica de
Química Inorgànica Carmen
Claver, experta en catàlisi
homogènia; el professor de
Farmacobiologia Cel·lular Jordi
Rello i el catedràtic de Prehistòria
i codirector d'Atapuerca, Eudald
Carbonell. !

Nou impuls a la recerca
d'alt nivell que fa la URV

Distincions de la Generalitat per a la promoció de la recerca

Durant la Setmana de la Ciència es pot veure la recerca que fa la URV. URV

Del 5 al 15 de novembre es durà a terme la Setmana de la
Ciència 2004, la novena que s'organitza a Catalunya i que la URV
fa a les comarques de Tarragona en col·laboració amb la Fundació
la Caixa. Es tracta d'un seguit d'accions destinades a apropar la
ciència i els científics a la població, entre altres objectius perquè
aquesta pugui valorar millor la importància social de la seva tasca
i l'esforç econòmic que requereix. La Setmana de la Ciència
inclou un cicle de conferències a la Fundació la Caixa, entre el 8
i el 15 de novembre, una fira de recerca i desenvolupament al
Palau de Congressos de Tarragona del 10 al 12 de novembre i un
programa d'activitats lúdiques i culturals (tallers, conferències,
concursos, pel·lícules), que es faran del 10 al 14 de novembre.
MMééss  iinnffoorrmmaacciióó::  hhttttpp::////wwwwww..uurrvv..nneett//rreecceerrccaa  !

Setmana de la Ciència 2004

Els sis professors distingits
de la URV poden dedicar-
se de manera prioritària a
les activitats de recerca
que fan a la Universitat

Per a més informació: www.urv.es
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! Treball sobre la gestió dels recursos humans en la
societat de la informació i la comunicació

L'editorial nord-americana Idea Group, Inc. ha publicat el llibre
e-Human Resources Management: Managing knowledge people,
dels professors Teresa Torres i Mario Arias, del Departament de
Gestió d'Empreses de la URV. El treball introdueix nous enfoca-
ments en la gestió de les persones (des del reclutament a l'apre-
nentatge continu), tenint en compte les complexitats inherents a la
societat del coneixement. La gestió de recursos humans -que
comprèn la direcció, el desenvolupament i la motivació, entre
d'altres- està afectada per la revolució provocada per les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació (TIC): equips virtuals, noves
formes de comunicació, velocitat de transmissió del coneixement,
noves relacions laborals. A la nova economia li correspon un nou
model de gestió de recursos humans, segons els autors de l’obra
publicada.

! La URV lidera un projecte europeu per fer un centre
de patrimoni a la medina de Tetuan 

La Comissió Europea ha aprovat un projecte del programa
Tempus, liderat per la URV, per fer un centre de patrimoni a la
medina de Tetuan (Marroc) i crear un màster sobre turisme cultu-
ral amb la seva universitat. Hi participen les universitats de les
Illes Balears, d'Urbino (Itàlia) i de Malta, a més de la Rovira i
Virgili i la Universitat de Tetuan i l'ONG Tetuan Azmir. El projec-
te aprovat per la Unió Europea té un pressupost de 450.000 e.

! Conferència del conseller en cap, Josep Bargalló,
sobre cultura popular i cultura nacional 

El conseller en cap de la Generalitat, Josep Bargalló, va inaugu-
rar el curs de la Facultat de Lletres, el 21 d'octubre, amb una con-
ferència titulada Cultura popular, cultura nacional. Un dia abans
Albert J. Jovell, director general de la Fundació Biblioteca Josep
Laporte, va inaugurar el curs de la Facultat de Medicina amb una
lliçó titulada La gestió del coneixement, i el lingüista Sebastià
Serrano va fer la lliçó inaugural d'Eduació i Psicologia. El 13 d'oc-
tubre també va passar per la URV el conseller Joan Saura per par-
lar del nou Estatut de Catalunya.


