
L’Assemblea General
de l’ONU va proclamar el 2011
Any Internacional de la Química,
amb l’objectiu de conscienciar la
societat de la importància de les
contribucions d’aquesta ciència al
benestar de la humanitat. Amb el
lema “Chemistry: our life, our futu-
re” (“La química: la nostra vida, el
nostre futur”), els objectius d’aques-
ta commemoració són augmentar
la conscienciació i la comprensió
entre el gran públic sobre com la
química pot respondre a les neces-
sitats del món; celebrar les contri-
bucions de les dones al món de la
química i les principals fites històri-
ques, sobretot el primer centenari
de l’entrega del premi Nobel de
química a Marie Curie i de la crea-
ció de l’Associació Internacional de
Societats Químiques, i fomentar
l’interès dels joves per la ciència.

A Tarragona la Universitat Rovira
i Virgli, l’Associació Empresarial
Química de Tarragona (AEQT) i
l’Institut Català d’Investigació
Química (ICIQI) uneixen enguany
esforços per organitzar l’Any
Internacional de la Química. En pri-
mer lloc, s’ha posat en marxa la
pàgina web www.anyquimicatarra-
gona.org, on s’aniran anunciant les
activitats que s’organitzaran els pro-
pers mesos, algunes de les quals
seran conjuntes, a les comarques
de Tarragona.  Integra també espais
divulgatius com ara un test per
saber el nivell de coneixement

sobre química o propostes per  fer
experiments químics casolans. A la
pàgina web es poden veure els
vídeos “Wolframio, un tipo con
química”, creats pel professor de
l’ETSEQ Laureano Jímenez, ique
s’han dissenyat amb l’objectiu
d’apropar els joves a la química
d’una manera amena.

Durant aquest 2011 la URV,
l’AEQT i l’ICIQ portaran la quí-

mica al carrer. 
Organitzaran tallers divulgatius

en places i carrers de Tarragona i es
faran experiments de química bàsi-
ca oberts a la ciutadania.

La química a la URV

La Facultat de Química i l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Quí-
mica també preparen actes per
commemorar aquesta efemèride.
Des del mes de febrer i fins a finals
d’abril,  la Facultat de Química
organitza un cicle de conferències
per  acostar els universitaris a l’ex-
periència professional d’exalumnes

de la Facultat que treballen en dife-
rents sectors: direcció d’empresa,
emprenedoria, direcció d’R+D,
investigació en centres de recerca,
professorat de secundària, respon-
sables de medi ambient i de quali-
tat d’empreses, entre d’altres. De la
seva banda, a la Biblioteca del
Campus de Sescelades s’hi pot
veure l’exposició “Química, la nos-
tra vida, el nostre futur”, on es
poden  trobar una selecció de lli-
bres, revistes, microfitxes, DVD,
etc. per fer experiments químics
casolans, conèixer la relació de la
química amb altres disciplines cien-
tífiques, obres de divulgació per a
tots els nivells, pel·lícules i llibres
antics sobre la matèria. També hi ha
alguns dels aparells de laboratori
que s’havien fet servir a la Facultat
de Química al principi, als anys
setanta del segle passat. A partir del
mes de juliol la mostra es traslla-
darà a l’entrada del CRAI (Centre de
Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació) del Campus Cata-
lunya.
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L'Any Internacional de la Química a
Tarragona serà singular, perquè bona part
de les activitats es dedicaran a recordar la
figura i l'aportació científica d'Antoni de
Martí i Franquès. Es faran rutes teatralitzades
per Tarragona, dirigides principalment a
alumnes de secundària, per explicar qui era
aquest científic universal -que fa 200 anys
va determinar la quantitat d'aire que hi ha a
l'atmosfera, uns valors que encara avui es
mantenen- i quins van ser els seus treballs
més rellevants. També es preparen recrea-
cions dels seus experiments, un cicle de
conferències i una exposició. Coincidint
amb la mostra que del 2 al 13 de juny
l'AEQT organitzarà a la Rambla de Tarragona sobre la química, els usos i
les aplicacions d'aquesta ciència, es prepararan espais urbans temàtics per
mostrar que la química és present en tot l'entorn. 

Recordant Martí i Franquès 

“La química: la nostra vida,
el nostre futur” 

Per preparar els alumnes per afrontar el procés d’adaptació al món labo-
ral, la URV organitza el Fòrum de l’Ocupació Universitària, una fira d’em-
preses que ha esdevingut un magnífic punt de trobada entre la comunitat
universitària i el sector socioeconòmic de les nostres comarques. Fins ara,
se n’han realitzat sis edicions, amb un gran èxit de participació, tant d’em-
preses com de visitants. 

En la situació actual de crisi econòmica, ara més que mai el Fòrum és
l’eina eficaç per donar suport a les carreres professionals del estudiants i
graduats universitaris. Enguany el certamen tindrà lloc els dies 5 d’abril a
Reus (campus Bellissens) i el dia 27 a Tarragona (campus Sescelades).

En aquest espai alumnes i exalumnes de la Universitat tenen ocasió de
rebre informació dels responsables de recursos humans i obtenir respostes
per a tots els dubtes sobre el seu futur laboral. Les empreses i entitats par-
ticipants, de la seva banda, tenen l’oportunitat de conèixer la realitat uni-
versitària i comprovar in situ les motivacions i expectatives dels universi-
taris, explicar els seus processos de selecció i captar candidats. 

Al Fòrum es troben representats tots els sectors econòmics i tots els per-
fils acadèmics; per tant, qualsevol alumne o exalumne, independentment
del seu ensenyament i situació acadèmica, pot trobar-hi una oportunitat.

A Reus hi participen 12 empreses i tres centres de la URV, en una edi-
ció adreçada sobretot als ensenyaments amb un perfil de gestió i adminis-
tració (Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Jurídiques i
Turisme). A Tarragona l’edició està adreçada a la major part d’ensenya-
ments de la URV, amb especial incidència en les carreres cientificotècni-
ques, que són les que es troben al campus Sescelades, on participen 19
empreses i 2 centres de la URV. 

Més informació: www.urv.cat/forumocupacio

Antoni de Martí i Franquès

VII Fòrum de l'Ocupació de la
URV, a Reus i Tarragona

CAMPUS BELLISSENS
(Reus)

Al passadís principal d’entrada i
davant de la cafeteria

Dimarts 5 d’abril
Horari: de 9.30 a 14 i de

15 a 18

CAMPUS SESCELADES
(Tarragona)

A la zona externa del bar-restau-
rant , en zona coberta.

Dimecres 27 d’abril
Horari: de 9.30 a 14 i de

15 a 18

Punts de trobada

El Fòrum és un punt de trobada entre universitaris i empreses URV




