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A punt de finalitzar el curs acadèmic 2015-2016, 
podem dir que hem fet un pas endavant en el nostre 
compromís amb la societat basat en l’excel·lència i la 
internacionalització, i en la investigació com a suport 
d’una bona docència i d’una sòlida transferència de 
coneixement a la societat. Ho avalen els cinc informes 
que hem presentat al llarg del curs sobre la formació,  
la recerca i producció científica, la tercera missió, les 
persones que fan la URV i  l’eficàcia i eficiència en 
l’ús dels recursos. D’aquests últims en podeu veure 
un resum a les pàgines 6 i 7 d’aquest número de la 
Revista URV i tots els podeu consultar al web de la URV.  
Quant a formació, destaca un increment del nombre 
de tesis llegides, amb uns programes de doctorat en 
què un de cada tres estudiants és internacional, i un 
significatiu augment dels estudiants de màster. Pel que 
fa a la recerca ha estat, novament, un dels punts forts 
de la Universitat, amb un increment de la producció 
científica i el seu impacte, i també dels fons competitius 
i no competitius destinats a la recerca, fins a situar-
se en volums similars als anteriors a la crisi. Alguns 
dels resultats més destacats de la recerca de la URV 
els trobareu a les pàgines següents d’aquesta revista.
També s’han continuat executant el conjunt d’actuacions 
de tercera missió, que mostra la contribució de la URV 
al desenvolupament territorial, social i econòmic de les 
comarques meridionals de Catalunya. Una mostra n’és 
l’aportació als Jocs del Mediterrani 2017, que tindran lloc 
a Tarragona, tant amb el desenvolupament del programa 
educatiu del projecte com amb la construcció del pavelló 
que acollirà les competicions de voleibol (pàgina 42).
Complementàriament, l’anàlisi de sobre eficiència 
i l’eficàcia de l’organització, a més de facilitar la 
rendició comptes, demostra un bon ús dels recursos 
que la societat posa a l’abast de la Universitat. 
Aquests resultats són fruit de la dedicació de les 
persones que fan la URV cada dia, el personal docent 
i investigador i el personal d’administració i serveis, 
el seu capital, que, junt amb la interrelació amb 
els estudiants i la interacció amb la societat, ens 
permet avançar en el camí cap a la millora contínua.
Aquests resultats ens són reconeguts des de fora, 
amb l’aval definitiu del CEICS com a Campus 
d’Excel·lència Internacional (pàgina 29) o la posició 
remarcable de la Universitat Rovira i Virgili, per tercer 
any consecutiu, entre les cent millors universitats del 
món amb menys de cinquanta d’anys, concretament 
en el lloc 83, d’acord amb el rànquing 150 under 50 
del Times Higher Education (THE), tal com s’explica 
en la pàgina 8 de la revista que teniu a les mans. 

Un pas 
endavant

// Sumari
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“La recerca que fem a l’IDIBAPS està 
reconeguda i això facilita les coses”
Jordi Gràcia-Sancho, bioquímic

P. Fa anys que estudia la cirrosi. Acabarem vencent aquesta malaltia?
R. Sí. Segurament, sí. La cirrosi és la malaltia crònica del fetge que es 
produeix perquè hi ha un “insult”, que pot ser per consum excessiu de 
substàncies tòxiques o per un virus. Ara hi ha molta rellevància amb els 
nous tractaments contra l’hepatitis C perquè s’ha trobat un tractament 
que és molt efectiu, i certament, la cirrosi, que té molta prevalença, 
amb molta mortalitat i morbiditat, crec que amb el temps l’acabarem 
superant. També és ben cert que hi ha conductes de risc, que són 
inherents en un sector de la població i impliquen un treball 
que va més enllà del desenvolupament de fàrmacs. Però 
sí que podem conèixer què passa quan som capaços de 
curar o almenys d’aturar la progressió de la malaltia 
amb tractaments antivirals. Aquests pacients deixen 
de progressar, no empitjoren, però poden tornar 
enrere? Poden tornar a ser una persona sana? Això 
encara no ho sabem. Un dels últims treballs que 
he publicat va molt en aquesta línia. 

P. Pràcticament ha dedicat tota la carrera al 
fetge i especialment a la cirrosi. Quins serien els 
reptes que hi ha plantejats sobre aquest òrgan i 
aquesta malaltia?
R. El primer seria aquest, fer retrocedir la malaltia. 
Ens ve un gran repte, que és la cirrosi derivada del 
fetge gras. Sabem que l’obesitat és una epidèmia, 
sobretot en països desenvolupats, i hi ha moltes 
proves clares que una part de la població 
que té fetge gras i obesitat acabarà tenint 
cirrosi. Es tracta, per tant, d’una nova 
població amb una patologia 
diferent que fa que el 
transcurs de la malaltia 
sigui diferent, perquè 
l’origen és diferent. I 
hem de veure com 
podem tractar-ho, i 
com ho podem fer 
perquè aquests 
pacients no 

empitjorin o, fins i tot, millorin.
D’altra banda, he iniciat una nova línia de recerca, gràcies al 
suport de l’Institut de Salut Carlos III, que estudia com el fetge 
pot modificar-se o canviar a causa de l’edat. Sabem que cada 
vegada l’edat mitjana de la població és més alta (i això és bo), 
però desconeixem totalment què passa en la microcirculació d’un 

fetge a mesura que avança l’edat. 
Comparem un adult de 40 

anys amb un de 90 i no 
sabem, quan es prenen 

un fàrmac, com els 
afecta en funció de 

l’edat. És un àmbit 
molt desconegut 
i hi ha molt poca 
b i b l i o g r a f i a 
científica. Cada 
vegada tenim 
una esperança 

de vida més 

   //  Perfils
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“La recerca que fem a l’IDIBAPS està 
reconeguda i això facilita les coses”

alta i, per tant, la població que pot patir malalties de fetge pot canviar 
molt pel que fa a l’edat mitjana. 

P. Aquí la recerca la feu en col·laboració amb l’Hospital Clínic. Per 
tant, “viviu” del treball clínic que es fa a l’Hospital...
R. Això va canviant. Quan vaig tornar de la meva estada postdoctoral, 
vam començar a prendre’ns més seriosament aquest tema. L’Hospital 
col·lecciona mostres destinades al diagnòstic. Vam parlar amb el comitè 
ètic per poder començar a processar-ne una part i donar-nos opció a 
estudiar mecanismes, vies de senyalització... Principalment, treballem 
amb cèl·lules en cultiu i amb animals d’experimentació. Col·laborem amb 
cirurgians i agafem mostres que es llençarien (d’òrgans trasplantats, per 
exemple), de manera que podem comparar si es comporten igual que 
els models d’experimentació de cèl·lules i animals que tenim.

P. Treballa a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS). És una institució prou valorada al país?
R. L’IDIBAPS és un dels centres de recerca biomèdica més importants 
de l’Estat, potser el que més, i això no ho dic jo sinó que es treu de dades 
objectives. Potser pel fet d’estar a l’ombra de l’Hospital Clínic, tothom 
relaciona la recerca que fem nosaltres amb l’Hospital i no tant amb una 
institució pròpia com és l’IDIBAPS. Quan vas a congressos, si dius que véns 
de l’IDIBAPS costa una mica, però si dius que véns de l’Hospital Clínic és 
molt més fàcil. Suposo que és qüestió de temps i de fer màrqueting. Però 
és clar que aquest centre és capdavanter en molts àmbits de recerca.

P. Amb 35 anys, se sent  un privilegiat per poder fer recerca al més 
alt nivell al costat de casa?
R. Privilegiat sí, sens dubte. Però també t’he de dir que m’he esforçat 
molt per arribar on sóc i que continuo esforçant-me. He hagut de fer 
molts sacrificis, he passat unes èpoques més dolentes que d’altres i he 
tingut sort dels meus mentors, Jaume Bosch i Joan Carles Garcia-Pagán, 
que sempre han estat al meu costat i m’han ajudat... Però certament 
és un privilegi. En el país on vivim és molt difícil obtenir finançament, 
tot i que tenim la sort que estem ben valorats i que la recerca que fem 
està reconeguda, i això facilita les coses... A poc a poc... És qüestió de 
constància, de perseverança, de treballar dur... I això és el que he fet.  

Molts amics s’han quedat als Estats Units i han pogut desenvolupar la 
seva carrera, amb millors condicions econòmiques i de reconeixement, 
però no poden tornar. Tinc una carrera científica de tretze anys i durant 
aquest temps he treballat dur cada dia, aixecant-me ben d’hora, com 
diu algú. Treballar a l’IDIBAPS va ser una decisió en tornar de Boston, en 
veure que hi podria desenvolupar una recerca de primer nivell, competint 
amb qualsevol institució mundial. Però jo continuo vivint a Tarragona. 
Em sento molt tarragoní, m’estimo molt la meva ciutat, les seves festes 
majors, m’ho estimo tot.... I he preferit tenir la família a Tarragona... Crec 
que es pot compaginar. La Renfe va com va, però ho podem compaginar 
cada dia i treballar dur.
Per cert, a Boston em van encarregar un seminari i aquell dia vaig acabar 
amb una imatge de Tarragona, de l’Amfiteatre... I ho vaig agafar com a 
rutina i ara sempre ho faig. Vaig introduint els castells, la Catedral, la 
baixada de l’Àliga (no ho acaben d’entendre)... És una marca, és el meu 
origen i, com que me l’estimo molt, intento ser un bon ambaixador i que 
la gent la conegui.

P. És fruit de la Universitat Rovira i Virgili. Quin missatge donaria 
als estudiants?
R. Han passat molts anys. I fixa’t que hi ha molts coses que avui s’expliquen 
a Bioquímica que a la meva època encara no s’havien descobert. Per tant, 
suposo que el pla docent ha canviat. Però jo sempre tinc una anècdota 
que és rellevant i pot ser útil als estudiants actuals o futurs. Vaig fer un 
Erasmus que em va donar el primer contacte amb la recerca. Recordo 
el primer dia a Londres, que suposa un salt quantitatiu important, i el 
tutor em va preguntar què fèiem a Tarragona. Em va demanar que li 
traduís el nostre pla d’estudis. Em va semblar que no sabien què fer amb 
mi. Vaig traduir-lo i l’hi vaig donar. Només et diré que no vaig treballar 
amb els estudiants. Vaig treballar directament amb els doctors. És a 
dir... que no tenim res a envejar. Els professionals del Departament de 
Bioquímica, en la gran majoria, són els mateixos que em van tenir a mi 
i, per tant, estic segur que la qualitat docent, la de les pràctiques i de tot 
és a un nivell excel·lent respecte a altres institucions. I l’anècdota que 
t’he explicat n’és un exemple evident.

Jordi Gracia-Sancho, tarragoní de 35 anys, és un exemple que es 
pot fer recerca de primera divisió sense necessitat de treballar fora 
de Catalunya. Bioquímic format a la URV, malgrat la seva joventut, 
té publicats ja una llarga llista d’articles científics (44) i dirigeix un 
equip de deu persones al laboratori d’hemodinàmica hepàtica de 
l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 
de Barcelona. Doctor per la Universitat de Barcelona el 2007, el 
2008 va marxar a fer una estada postdoctoral a Harvard i des del 
2012 és investigador Ramón y Cajal a l’IDIBAPS. El Departament de 
Bioquímica i Biotectonolodia de la URV l’ha incorporat enguany com 
a professor associat. Cada dia va i ve en tren des de Tarragona, on 
viu i on vol continuar vivint. L’última publicació seva, que ha obtingut 
un ampli reconeixement entre els especialistes, tracta sobre com 
una proteïna influeix en la millora de la cirrosi hepàtica. A l’abril de 
2015, la Societat Europea d’Hepatologia el va escollir com a millor 
investigador jove en hepatologia de tot Europa.

Recerca de primera al costat de casa
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El valor de les persones

El que enforteix una institució 
és la gent que en forma 
part, i a la URV hi ha 3.044 
persones que la construeixen 
diàriament. Malgrat les 
restriccions de pressupost 
i de nova contractació que 
encara l’afecten, ha conservat 
un volum de personal que 
li ha permès poder seguir 
desenvolupant les missions 
de docència, recerca i de 
transferència de coneixement, 
de manera que ha pogut 
mantenir el seu compromís 
amb la societat. 
La URV ha elaborat l’informe 
Les persones que fan la 
URV, que s’ha presentat per 
primera vegada de forma 
particular i específica. En 
aquesta radiografia dels 
col·lectius que donen valor a la 
Universitat, s’ha xifrat en 3.044 
les persones que conformen 
la URV i la Fundació URV (FURV), de les quals hi ha 2.020 
professors i investigadors, 687 membres del personal 
d’administració i serveis (PAS) i 337 persones de la FURV. 
El document constata com la plantilla de professorat ha 
disminuït en els últims cinc anys: el 2011 era de 1.100,4 
EJC (equivalent a jornada completa) i el 2015 ha passat a 
ser de 1.060,9 EJC. En canvi, el personal investigador (PI) 
h augmentat de 70 EJC a 93,1 en el mateix període. Mentre 
el nombre total d’estudiants de doctorat s’ha incrementat 
de 963 el 2011a 1.216 l’any 2015, el personal investigador 
predoctoral en formació (PIPF) ha disminuït de 370 a 240 
en el mateix període. El nombre d’investigadors actius es 
manté: el 2011 eren 548 i cinc anys després en són 538.

El PAS i la Fundació URV
Actualment, la proporció de PAS-PDI és de 62 PAS/100 PDI. 
L’evolució de la plantilla del PAS indica que el col·lectiu ha 

Un total de 3.044 persones fan possible la docència, la recerca i la transferència de coneixement a la 
Universitat 

disminuït a causa de la taxa de reposició: de 741 EJC el 2011 
a 665,7 EJC el 2015. 
Pel que fa a la Fundació URV, de les 337 persones que treballen 
al Centre de Formació Permanent i al Centre de Transferència 
de Tecnologia i Innovació 35 són personal propi, 125 són 
contractades laborals i 177 tenen beques de recerca. La FURV 
ha tingut 783 col·laboracions en els seus dos àmbits, unes, de 
personal de la URV, i les altres, de personal extern.
Quant al posicionament de la URV sobre personal dins el sistema 
universitari públic català (SUPC), la institució ocupa la quarta 
posició en PDI a temps complet (8,3% del pes total) i també 
la quarta en PAS (8,8% del pes total). És la penúltima en el 
percentatge de PDI amb vinculació permanent (67,3%), seguida 
de la UPF. Pel que fa a l’edat, el personal de la URV, tant el 
PAS com el PDI, és més jove (43.1 I 45.1 anys, respectivament) 
que la mitjana d’edat del SUPC (47’2 i 46’5 anys).

La URV contracta 29 joves a través del Programa de garantia juvenil
La Universitat ha contractat 29 joves 
menors de 30 anys  en situació d’atur 
per fer suport a la recerca en diferents 
departaments i serveis. El Ministeri 
d’Economia i Competitivitat es fa càrrec 
de l’import per a la contractació, que 
arriba a un milió d’euros. 
Els joves, amb titulació universitària o bé 

amb formació professional, han aconseguit 
un contracte laboral en pràctiques a 
temps complet durant dos anys amb 
una retribució anual bruta d’entre 17.000 
i 22.000 euros, en funció de la plaça. Per 
optar a aquestes ofertes, es van haver 
de de registrar al Sistema de Garantia 
Juvenil (Ministeri de Treball i Seguretat 

Social), una iniciativa europea per reduir 
l’atur entre els joves. La URV va oferir 
aquestes places en una convocatòria 
d’ajuts del Pla estatal d’investigació 
científica i tècnica i d’innovació 2013-
16. L’objectiu és donar feina a joves en 
atur i formar-los en tasques de suport 
a la recerca.

   //  Institució



IN
ST

IT
UC

IÓ
 //

 U
RV

, R
EV

IS
TA

 D
E 

LA
 U

N
IV

ER
SI

TA
T 

R
O

VI
R

A 
I V

IR
G

IL
I

7

La Universitat Rovira i Virgili gestiona una superfície 
construïda de 167.375 m m2, en un total de 380.654 m2. 
La població universitària acollida en tots els campus i 
edificis és de 16.590 persones i el campus més poblat és 
el de Sescelades, amb 6.259 habitants. Són dades que 
es desprenen de l’informe Eficàcia i Eficiència en l’ús de 
recursos, que s’ha elaborat per segona vegada i es va 
presentar al Consell de Govern del febrer. El text analitza 
l’eficàcia i l’eficiència dels recursos que la Universitat ha 
emprat per acomplir les missions que té encomanades. 
El document també explica que en el curs passat va haver-
hi 10.144 estudiants i 1.014 professors actius en el campus 
virtual (Moodle); les xifres es mantenen estables en els cinc 
últims cursos. Els CRAI disposen d’un fons documental de 
696.921 elements; hi va haver 875.073 accessos d’usuaris a 
aquests centres, i les descàrregues de guies i tutorials van 
arribar a les 21.812. A la URV hi ha 1.958 ordinadors (segons 
el PREI), dels quals 774 són de lliure accés (sobretaula 

Es destinaran 300.000 euros a captar talent investigador

Una universitat eficaç i eficient
Es presenta al Consell de Govern l’informe Eficàcia i eficiència en l’ús de recursos

i portàtils); s’han fet 
7.890.633 connexions wifi 
a l’any, hi ha una mitjana 
diària de 4.440 dispositius 
diferents connectats i la 
mitjana diària d’usuaris 
diferents connectats és 
de 3.579.

Pel que fa a recursos 
econòmics i dedicació, i 
en despeses per àmbit, 
a la docència es dedica 
el 51,1% del pressupost 
(57,6 M€) i a la recerca, 
el 42,8% (48,2 M€); a la 
tercera missió de relació 

amb el territori i les persones, un 6,1% (6,9 M€). En l’apartat 
d’eficàcia i eficiència, els resultats són que el 2015 s’han 
matriculat 11.466 estudiants de grau i se n’han titulat 
2.025; s’han matriculat 1.229 persones als màsters i se 
n’han titulat 552. La despesa per cada estudiant és de 
7.440 € per any i per titulat, 36.600 €. En el doctorat s’han 
matriculat 1.208 persones i s’han llegit 191 tesis doctorals; 
la despesa per estudiant de doctorat és de 5.970 €; per 
tesi realitzada, 37.700 €, i per article científic, 49.600 € (el 
2015 es van redactar 970 publicacions indexades).
Aquest informe permet visualitzar de forma conjunta els 
recursos econòmics emprats per la URV el 2015, l’ús que 
n’ha fet segons les tipologies de despesa, els resultats de 
l’activitat docent i investigadora i els indicadors d’eficàcia 
i eficiència. També facilita disposar de dades per buscar 
la millora contínua de la qualitat en les diferents missions 
i l’ús eficaç i eficient dels recursos que la societat posa a 
l’abast de la URV.

La URV va acabar l’any 2015 amb un genèric positiu de 
tresoreria d’un milió d’euros, dels quals en destinarà 300.000 
a captar investigadors ICREA. Aquesta va ser una de les 
mesures aprovades en la reunió del Consell de Govern d’abril. 
El romanent representa un 1,09% del pressupost de 
l’any passat (112,6 M€). La resta es dedicarà a reformes 
d’infraestructura, al conveni CRUE-Cedro i a la celebració 
dels 25 anys de la URV. Amb la presentació de la memòria 
econòmica 2015 a càrrec de la Gerència, es liquida el 
pressupost 2015 que va rebre un informe favorable de 
l’auditoria realitzada.
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La 83a millor universitat jove del món 
La URV es consolida entre les 150 millors universitats de menys de cinquanta anys, segons el rànquing 
que elabora la revista Times Higher Education

La URV ocupa la 83a posició en la llista de les 150 millors 
universitats del món de menys de cinquanta anys d’antiguitat. 
Per tercer cop consecutiu, figura entre les universitats 
més valorades d’aquest rànquing, que es fa des de 2012 i 
la situa com la tercera millor universitat jove de Catalunya.
La Universitat es consolida així en aquesta classificació 
en la qual a partir d’aquest any tenen cabuda les 150 
universitats —fins ara eren 100— d’arreu del món de menys 
de cinquanta anys de vida que han tret millor puntuació en 
tretze indicadors relacionats amb cinc categories: docència 
(entorn d’aprenentatge), recerca (volum i reputació), citacions 
(impacte dels treballs publicats), internacionalització 
(personal, estudiants i professors) i transferència de 
coneixement i innovació, cadascuna de les quals té un pes 
específic a l’hora de fer la suma total. En comparació del 
rànquing de l’any passat, en aquesta edició la URV ha tret 

més puntuació en tots els indicadors i 
ha incrementat en 2,6 punts la valoració 
global.
Segons els responsables de la publicació, 
aquesta llista mostra que les institucions 
que en formen part han aconseguit un 
gran impacte en àrees com docència, 
recerca i transferència de coneixement, 
en contrast amb les institucions 
tradicionals que sovint han tingut molt 
més temps per acumular reputació.
La metodologia d’anàlisi que utilitza 
Times Higher Education (THE) 150 under 
50 és la mateixa que ha seguit The 
World University Rankings (el rànquing 
general). La primera edició del rànquing 
100 under 50 es va publicar al maig 
del 2012 amb l’objectiu de demostrar 
l’excel·lència dels centres universitaris 
joves en contraposició als més antics. 
En primera posició s’ha situat enguany 
l’Escola Politècnica de Lausana (fundada 

el 1969), que manté el primer lloc que va assolir en l’edició 
passada. En aquest rànquing hi ha representades universitats 
de 39 països d’arreu del món i cinc de les deu primeres 
universitats tenen trenta anys o menys. El Regne Unit hi 
té més institucions representades (25), seguit d’Austràlia 
(19), França (15), i Alemanya i Espanya (10).
La URV es troba en el tercer lloc de les universitats 
catalanes, per darrere de la UAB (12a) i de la UPF (15a) i 
en la quarta posició de l’Estat espanyol, per darrere de les 
dues universitats catalanes i de la Universitat Autònoma 
de Madrid, que es troba a la posició 71. 
Times Higher Education és una revista setmanal editada a 
Londres especialitzada en educació superior. És la publicació 
britànica d’aquest àmbit més important i ha esdevingut una 
referència internacional. 

Les universitats espanyoles als rànquings
L’exrector de la URV Francesc Xavier 
Grau és l’autor d’una monografia que 
avalua el paper de les universitats 
espanyoles en els principals rànquings 
del món analitzant les metodologies 
que utilitzen per ordenar-les. El 
document, presentat en el marc 
del seminari “Tingues en compte 
els rànquings, ens estan dient 
alguna cosa” organitzat per CRUE 
Universidades Españolas i dirigit pel 

mateix Grau, parteix de la publicació 
¿Com estan les universitats espanyoles 
als rànquings? La visió acadèmica: la 
preponderància de l’impacte científic 
en els rànquings d’universitats. Ara, 
en aquest nou treball, Francesc Xavier 
Grau n’amplia l’abast però manté la 
hipòtesi que les classificacions que 
es basen principalment en l’impacte 
científic de les institucions són les 
que aporten informació millor i més 

útil al sistema i a la societat. També 
analitza el comportament de sistemes 
universitaris complets i mostra de 
quina manera els rànquings es poden 
utilitzar adequadament per conèixer 
l’eficiència d’un sistema universitari. 
En el seu treball, Grau relaciona el 
posicionament en les llistes i l’impacte 
científic global amb els recursos 
econòmics que s’han mobilitzat i la 
inversió pública.

   //  Institució
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Ensenyament excel·lent
Una pràctica d’aprenentatge servei i una iniciativa per a l’ocupació, premis a la Qualitat Docent del 
Consell Social, que s’atorgaran el 22 de juny

“Aprendre ajudant, ajudant a 
aprendre”, del professor David 
Dueñas, és el projecte que ha 
guanyat la modalitat individual 
dels premis a la Qualitat Docent 
del Consell Social. Es tracta d’una 
pràctica en la qual participen 
els alumnes del grau de Treball 
Social que va dirigida a les setze 
entitats que formen part de la 
Federació Mestral-Cocemfe de 
Discapacitats Físics i Orgànics. 
L’activitat s’emmarca en el 
programa Aprenentatge  Servei 
(APS) i busca l’adquisició de 
coneixements vinculats amb el 
desenvolupament d’una activitat 
pràctica real que presta serveis a 
entitats del tercer sector. A més, 
els coneixements que els estudiants adquireixen durant la 
pràctica es tracten posteriorment a l’aula per complementar 
l’experiència amb la teoria.
Abans d’iniciar el projecte els alumnes acorden els objectius 
de la proposta i fan campanyes de difusió, tasques per captar 
recursos, d’altres de relacionades amb els usuaris o familiars 
i campanyes relacionades amb les activitats que les entitats 
ja han previst. Les pràctiques les avaluen els docents, que 
tenen en compte la capacitat dels alumnes de reflexionar 
sobre la pràctica i el seu procés de creixement. Les valoren 
també els representants de les entitats i es fa una avaluació 
final de l’experiència. El que interessa és comprovar que els 
estudiants aprenen de les dificultats amb què es troben i 
detecten elements de millora per als cursos següents.

Orientació professional i acadèmica a l’ETSE
D’altra banda, el projecte “L’orientació professional i acadèmica 
a l’ETSE. Innovació tecnològica orientada a l’ocupabilitat i 
al territori”, dels professors Teresa Torres, Domènec Puig, 
Maria Ferré, Àngel Cid, Antoni Martínez i Xavier Vilanova, de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, i Victòria Fabregat, 
de la Facultat de Ciències Jurídiques, s’ha emportat el premi 
de la modalitat col·lectiva. És una proposta que combina 
l’assignatura Orientació Professional i Acadèmica amb un 

Proposta de codi ètic per a les empreses catalanes que operen en tercers països
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
ha contractat la URV perquè redacti un codi ètic de 
respecte als drets humans i a la igualtat de gènere, per 
a la internacionalització responsable de les empreses 
catalanes i dels mecanismes d’implementació i seguiment 
que apliquen. L’encàrrec s’ha fet després d’una licitació 

pública a un grup d’onze investigadors del Grup de Recerca 
Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, amb la col·laboració d’una 
investigadora del Departament de Gestió d’Empreses. El 
projecte va iniciar-se al febrer i s’enllestirà abans de l’estiu. 
Antoni Pigrau, coordinador d’aquest grup de recerca, n’és 
l’investigador principal.

curs MOOC (Massive Online Open Course) —que s’ofereix a 
través de la plataforma UCATx— de manera que fusiona els 
models pedagògics de la virtualitat i la presencialitat, el que 
s’anomena aprenentatge mixt. Aquest treball tracta sobre 
les estratègies per a la inserció laboral.
Es tracta d’un nou pla docent d’aquesta assignatura que 
suma la tecnologia, el rendiment acadèmic i el territori amb 
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels titulats a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria. Es pretén que els estudiants 
descobreixin els seus interessos i motivacions i, a partir 
d’aquí, siguin capaços de dissenyar estratègies formatives 
que els acostaran als objectius professionals. L’assignatura 
s’ofereix als alumnes de primer curs dels graus d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Elèctrica, 
Enginyeria Telemàtica, Enginyeria Informàtica i la doble 
titulació d’Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica.
En aquesta edició dels premis a la Qualitat Docent del Consell 
Social s’han presentat quatre candidats a la modalitat individual 
i sis per a la col·lectiva. Cadascuna de les dues modalitats del 
premi està dotada amb 3.500 euros i els guardonats seran 
els candidats de la URV a les distincions Jaume Vicens Vives 
que atorga cada any la Generalitat de Catalunya. 
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La URV administra els exàmens per sol·licitar la nacionalitat espanyola

El Centre d’Estudis Hispànics de la 
URV (CEH), entitat avaluadora de 
l’Institut Cervantes, acull la prova del 
diploma d’espanyol com a llengua 
estrangera (DELE) i la de coneixements 
constitucionals i socioculturals d’Espanya 
(CCSE) per a les persones que sol·liciten la 

nacionalitat espanyola. El CEH administra 
des de fa quinze anys el DELE (6 nivells) 
a la demarcació, i ara ha assumit la 
demanda del col·lectiu de sol·licitants 
de la nacionalitat espanyola. Ambdues 
proves les dissenya l’Institut Cervantes, 
que també les avalua, excepte la prova 

oral de llengua, que es qualifica a la 
URV. Pel que fa al CCSE, hi ha un temari 
per preparar la prova. Les proves són 
iguals arreu i les persones poden escollir 
entre els centres examinadors que hi ha 
a tot l’Estat. La URV ofereix cursos de 
preparació als dos exàmens.

Les proves oficials de llengua xinesa, a la Universitat

Els exàmens oficials de suficiència de la llengua xinesa HSK 
(per a persones més grans de 14 anys) i YCT (per a menors de 14 
anys) tindran lloc a la URV l’11 de juny. Fins ara, aquestes proves, 
reconegudes oficialment per l’estat xinès, només es podien fer a 
Barcelona i, des de l’any passat, a Girona. Segons aquest acord, 
que es deriva d’un conveni signat amb la Fundació Institut Confuci 

de Barcelona (FICB) l’any 2014, aquesta institució acredita la URV 
per fer els exàmens oficials a Tarragona, formarà professors 
de la Universitat com a examinadors i ajudarà amb les tasques 
d’inscripció. De la seva banda, la URV posarà a disposició dels 
estudiants les seves instal·lacions per fer les proves, així com tot 
el suport logístic necessari. 

Col·laboració amb el programa Roba Amiga

La comunitat universitària col·labora amb el programa Roba Amiga 
instal·lant als tres campus de Tarragona i Reus contenidors per 
dipositar la roba i les sabates usades, gràcies a un conveni de 
col·laboració signat amb la Fundació Privada Formació i Treball 

(FIT). Amb aquesta iniciativa, la Universitat fa un pas més en 
la conscienciació social i mediambiental, ja que el projecte de 
recuperació de roba permet generar llocs de feina dedicats 
íntegrament a col·lectius vulnerables. 

Josep Pallarès, catedràtic de Tecnologia Electrònica del Departament 
d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica,  va ser nomenat 
al febrer director general d’Universitats. Fins llavors havia estat 
vicerector de Política Acadèmica i del Personal Docent i Investigador 
de la URV i va formar part, també com a vicerector, dels dos darrers 
equips de govern de la Universitat. El seu lloc l’ocupa el també 

catedràtic de Tecnologia Electrònica del mateix departament, 
Lluís Marsal. El vicerectorat va canviar de nom i de funcions i va 
deixar de tenir competències sobre la coordinació de la política 
acadèmica de la Universitat, que va assumir Montserrat Giralt, 
com a vicerectora de Política Acadèmica i de la Qualitat.

Eleccions als centres
A finals de març van tenir lloc eleccions a la Facultat de Lletres, 
en què es va escollir degà Josep Sànchez Cervelló, que renovava 
el mandat. 
Al desembre tres centres de la Universitat també van fer eleccions. 
A la Facultat d’Economia i Empresa, el catedràtic d’Economia 
Financera, Antoni Terceño, va ser escollit nou degà en substitució 
de Glòria Barberà. De la seva banda, a la Facultat de Ciències 
Jurídiques, el catedràtic de Dret Públic i Relacions Internacionals, 
Antoni Pigrau, també va ser escollit degà i va substituir Alfonso 
González Bondía. A l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
també van tenir lloc eleccions, en què l’arquitecte i doctor Pau 
de Solà-Morales va ser nomenat nou director en substitució de 
Josep Bertran. 

Josep Pallarès entra a la Generalitat
El seu lloc l’ocupa Lluís Marsal, i Montserrat Giralt assumeix noves funcions

La sala de simulació clínica de la Facultat de Medicina es dotarà de material

La Diputació de Tarragona ha atorgat 
una subvenció de 20.000 euros a la 
Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut. L’ajut permetrà dotar una sala 
de simulació clínica on es recrearan 

espais propers als reals i les persones 
que rebin formació es trobaran davant 
de situacions en què hauran de practicar 
la reanimació cardiovascular bàsica. 
Aquest espai disposarà de tecnologia de 

vídeo i àudio i de maniquins per fer les 
simulacions. Des d’una aula paral·lela 
es podrà monitorar tot el que hi passi.

   //  Institució
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Entre altres 
propietats, el 

grafè pot tractar 
tumors de forma 

poc invasiva

El futur prometedor del grafè
Disseyen un mètode per avançar en l’efectivitat del tractament de tumors amb grafè

El grafè i els seus 
derivats es poden 
utilitzar de forma 
molt efectiva per 
t rac tar  tumors 
cancerígens amb 
dosis molt baixes 
d’aquest material 
i  u n a  p o t è n c i a 
d ’ i l · l u m i n a c i ó 
làser també molt 
reduïda. Així ho ha 
posat de manifest 
una investigació 
feta pels grups 
de recerca Física 
i Cristal·lografia 
d e  M a t e r i a l s  i 
N a n o m a t e r i a l s 
(F iCMA-F iCNA) 
de la URV. Això 
representa un avenç 
en la seguretat 
amb què es duen 
a terme aquests tractaments i en redueixen el cost. 
Entre les diverses propietats del grafè hi ha la conversió 
fototèrmica: quan s’il·lumina amb un feix de llum làser, el 
grafè genera calor. Aquesta propietat té molt d’interès per 
reduir tumors cancerígens d’una forma molt poc invasiva. 
El tractament consisteix a injectar dins del tumor una 
dispersió d’un derivat del grafè, anomenat òxid 
de grafè, en sèrum fisiològic. Posteriorment 
s’il·lumina amb un làser de llum infraroja, 
ja que aquesta llum penetra més en els 
teixits biològics perquè s’absorbeix 
menys que la llum visible. La calor que 
genera l’òxid de grafè quan s’il·lumina 
amb el làser elimina les cèl·lules 
tumorals, de manera que en pocs dies 
es redueix la mida del tumor fins que 
s’elimina completament. De moment, 
aquest tractament s’ha provat de forma 
satisfactòria en ratolins.
La principal limitació que presenta, però, és controlar la 
temperatura que s’assoleix a l’interior del tumor, a fi que 
la calor generada no destrueixi també les cèl·lules sanes. 
La quantitat de calor depèn tant de la potència del làser 
amb què s’il·lumina el tumor com de la quantitat d’òxid de 
grafè que s’hi ha injectat. Per això és crucial la feina que ha 
dut a terme el grup d’investigadors de la URV: determinar 
l’eficiència de conversió fototèrmica del grafè i els seus 
derivats per poder predir, de forma precisa, la quantitat 
de calor que es pot generar en cada cas.
La principal contribució d’aquest grup d’investigadors de 
la URV, format per Oleksandr Savchuk, Joan J. Carvajal, 

Jaume Massons, Magdalena Aguiló i Francesc Díaz, 
ha estat desenvolupar un nou mètode per determinar, 
per primera vegada, aquesta eficiència de conversió 
fototèrmica (la capacitat de transformar llum en calor) 
d’una forma ràpida i senzilla. El sistema consisteix a fer 

un balanç entre la potència amb què s’il·lumina la 
mostra de grafè i la potència calorífica que es 

genera dins d’una esfera amb la superfície 
interior emmirallada, de forma que 

s’assegura que tota la llum que s’ha 
introduït a l’esfera arriba a la mostra 
objecte d’estudi.
Aquest mètode representa una 

millora molt significativa respecte 
als que s’havien utilitzat fins ara 

per determinar aquesta eficiència de 
conversió fototèrmica (tot i que mai no 

s’havia arribat a determinar la del grafè o 
la dels seus derivats), que implicaven conèixer 

a priori algunes propietats físiques del material d’estudi 
com el seu coeficient de transferència de calor i la 
seva capacitat d’absorció de llum, així com la calor i la 
massa específiques de cada element del sistema. La 
tècnica creada pels investigadors de la URV simplifica la 
determinació d’aquesta important propietat, que no només 
es vàlida per estudiar el grafè, sinó també per calcular 
l’eficiència de conversió fototèrmica d’altres agents 
fototèrmics.
Aquests avantatges aplanen el camí perquè en un futur 
pròxim aquestes teràpies es puguin estudiar en persones.

Josep Pallarès entra a la Generalitat

   //  Recerca
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Directives i socialment responsables
Un estudi constata que més presència de dones als consells d’administració de les empreses es tradueix 
en més responsabilitat social corporativa

Incorporar 
dones als consells 
d’administració de les 
empreses —que tenen una 
composició majoritàriament 
masculina— és rendible. La seva 
presència fa que les mesures de responsabilitat social corporativa (RSC) 
augmentin i, a mitjà i llarg termini, repercuteixi en uns resultats positius 
per a la companyia, també en termes econòmics. Així ho confirma un 
estudi elaborat per Dolors Setó, investigadora del Departament de Gestió 
d’Empreses de la URV, que ha demostrat com la diversitat de gènere en 
els consells d’administració fa que siguin socialment més responsables. 
El treball constata, doncs, que existeix una relació positiva i significativa 
entre la presència de dones en aquests òrgans directius i l’RSC.
Estudis anteriors ja havien posat de manifest que més presència de dones 
entre els alts càrrecs de les empreses tenia una conseqüència positiva en 
els resultats econòmics. Ara aquesta recerca demostra que aquest efecte 

positiu també es produeix en l’RSC, després 
d’analitzar les dades del rànquing Global 
100 de les empreses més sostenibles, que 
inclou 100 empreses de 22 països de tots 
els sectors. 

El treball de la URV és el primer que avalua 
aquests paràmetres des d’una visió global, ja 

que fins ara els treballs sobre diversitat de gènere i 
responsabilitat social corporativa s’havien centrat 

únicament en alguna dimensió concreta 
d’aquests temes, en un sol país o en sectors 
específics.
Cada vegada hi ha més dones amb títols 
de grau i de postgrau al mercat laboral. 
Tot i això, la seva presència en els consells 
d’administració és mínima: un 7% respecte 
al 93% d’homes que ocupen aquests llocs, 
segons les dades analitzades en aquest estudi. 

“Si una empresa discrimina intencionadament 
una dona en el procés de selecció, està cometent un 

important error estratègic, no només perquè potser hi 
haurà dones més preparades que els homes en alguns 
aspectes sinó perquè la diversitat de gènere permet que 
les empreses assoleixin millors resultats econòmics, 
socials i mediambientals”, comenta Dolors Setó.
D’altra banda, el treball també ha explicitat que aquelles 
empreses que presentaven millors resultats econòmics 

són les que més inverteixen en temes de responsabilitat 
social corporativa.
Les xifres assolides avalen els beneficis de la diversitat de gènere en un 
òrgan estratègic i decisori com és el consell d’administració d’una empresa. 
“Els problemes s’aborden  des de diferents punts de vista, s’analitzen des 
de diverses òptiques i això millora la presa de decisions”, explica Setó. 
Estudis anteriors al de la URV també han demostrat que les dones tenen 
un estil de lideratge diferent, tendeixen més al diàleg, són més participatives 
i empàtiques, acostumen a preocupar-se més per l’entorn, per l’impacte 
en el medi ambient i a tenir un comportament més ètic. “Tot això és un 
avantatge de cara a abordar l’RSC, perquè voldrà dir que són més capaces 
d’escoltar millor les veus dels diferents grups d’interès”, afegeix Setó, la 
qual comenta, a més, que les dones tenen més capacitat d’influència en els 
processos de compra. “Si al mercat hi ha diversitat de gènere, és necessari 
que en la direcció de les empreses també existeixi aquesta relació, perquè 
així s’entendran millor les necessitats del consumidor”, apunta.

Un valor en alça
L’RSC es defineix com aquell conjunt d’accions 
que l’empresa fa en favor dels seus grups 
d’interès més enllà del que marca la llei: mesures 
a favor dels treballadors, dels clients, dels 
proveïdors o de la societat en general, sempre 

amb l’objectiu d’integrar les preocupacions 
socials i mediambientals.
Cada cop més s’exigeix a les empreses una 
actitud socialment responsable i avui dia els 
números ja no són l’únic criteri per avaluar les 

companyies al mercat, sinó que també es tenen 
en compte els resultats socials i mediambientals. 
Això fa que l’RSC s’hagi convertit en estratègica 
per a les empreses i que comenci a ser tractada 
i discutida en els màxims nivells directius.

   //  Recerca
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El preu és el principal factor que influeix en la decisió de comprar 
vins a les grans superfícies de Catalunya, segons que ha determinat 
un estudi elaborat pels professors Jaume Gené i Christophe Marquet, 
de la URV. Després d’aquest factor, l’enquesta també constata la 
importància d’haver-lo tastat anteriorment (la fidelitat al producte), 
el maridatge amb el tipus de menjar previst i la denominació d’origen 
del vi en qüestió. Per darrere d’aquests factors, s’hi troben també 
altres variables com el fet d’aparèixer en mitjans de comunicació i 
premsa especialitzada, al mateix temps que destaca la importància 
de l’enoturisme com a factor que pot ampliar el grau de coneixement 
del vi entre els consumidors. Finalment, l’estudi constata encara el 
gran camí que han de fer els vins catalans en general davant de vins 
procedents d’altres denominacions d’origen de l’Estat que són més 
coneguts o estan més implementats en les grans superfícies comercials.
Tots aquests factors varien sensiblement segons l’edat del consumidor 
i el nivell d’ingressos. S’ha posat de manifest la relació estreta entre 
els més joves i els més grans amb els vins més econòmics i més fàcils 
de beure com són els blancs i rosats. El grup d’edat de 35 a 64 anys 
prefereix el vi negre i té més cultura vitivinícola. Es pot comprovar 
que el vi rosat està relacionat amb els enquestats atrets per nivells 
de preu més baixos.
Aquestes dades es desprenen de l’estudi “Projecte de recerca sobre els 
principals factors influents en la decisió de compra de vi per part del 
consumidor. Implicacions per a la DO Tarragona”, dirigit pel Dr. Jaume 
Gené, professor de Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa 
a Reus, amb la col·laboració de Christophe Marquet, professor de 
Màrqueting de la Facultat d’Enologia i director comercial de Covides. El 
treball l’ha impulsat la Denominació d’Origen Tarragona (DO Tarragona) 
i l’ha patrocinat Repsol.
Per dur a terme aquest estudi s’han fet prop de 1.100 enquestes de 
camp a clients que compren vi en les principals cadenes de grans 

La compra de vi: qüestió de preu
El factor econòmic és el més determinant a l’hora d’adquirir aquest producte a les grans superfícies 
de Catalunya, segons un estudi

superfícies, supermercats i hipermercats de Catalunya de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona.
“En aquest estudi ens hem centrat en el mercat català, ja que es 
tracta del mercat de proximitat i, a més, suposa un volum de negoci 
molt important”, indica el professor Marquet. El treball també busca 
ser una eina útil per al personal de màrqueting i/o comercial a l’hora 
de definir la cartera de productes i accions de màrqueting que s’han 
d’implementar en aquests canals d’alimentació. Per Gené, “actualment 
no hi ha gaires estudis d’aquest tipus tan actuals, pràctics i reals en 
el sector del vi a Catalunya”.

Grau de coneixement de les DO catalanes
Respecte a la importància de les denominacions d’origen de fora de 
Catalunya, és aclaparador el coneixement que es té de la Rioja. Entre 
les tradicionals també hi figura la Ribera de Duero i resulta sorprenent 
com DO poc tradicionals com Rueda o Somontano ocupen llocs destacats 
en la llista de les més conegudes. Això demostra que les DO catalanes 
encara tenen un llarg camí per recórrer al nostre país, sobretot a les 
grans superfícies comercials.
Pel que fa a les DO catalanes, segons el grau de notorietat es poden 
observar tres grups: el primer amb les DO més conegudes, format per 
Priorat i Penedès; el segon grup format pel gruix de les DO catalanes, 
per aquest ordre Montsant, Empordà, Terra Alta, Catalunya, Costers 
del Segre, Alella i Tarragona, i un últim grup amb dues DO molt menys 
reconegudes en els establiments de venda, que són Conca de Barberà 
i Pla de Bages.
Una breu aproximació a l’enoturisme, com a mitjà per donar a conèixer 
i tastar els productes catalans, ha donat com a resultat que hi ha un 
elevat nombre de persones que valoren molt la visita feta al celler en 
les compres posteriors.
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Privacitat garantida
Investigadors de la URV defensen en un article publicat a la revista Science l’eficàcia de les tècniques 
que mantenen les dades personals en l’anonimat

David Sánchez, Sergio Martínez i Josep Domingo-Ferrer defensen 
l’eficàcia de les tècniques actuals per aconseguir que les dades 
personals es mantinguin anònimes a l’hora d’utilitzar-les per a la 
recerca científica. En un article a la revista Science, els investigadors 
demostren que els mecanismes disponibles per garantir l’anonimat, 
fruit de recerques prèvies i en alguns casos proposats per ells 
mateixos, són efectius i vàlids per protegir la identitat de les persones. 
Aquest treball ha estat motivat per la publicació, també a la revista 
Science, al gener del 2015, d’un article elaborat per investigadors 
de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), de la Universitat 
d’Aarhus i de la Universitat Rutgers (Nova Jersey), en el qual 
criticaven els mètodes d’anonimització i qüestionaven la viabilitat 
de publicar informació personal per fer recerca. Asseguraven que 
es podien reidentificar els individus i comprometre’n la privadesa 
combinant valors d’atributs únics disponibles en una base de 
dades, tot i haver aplicat un mecanisme d’anonimització basat 
a generalitzar independentment els valors d’aquests atributs.
A partir d’aquests resultats, els investigadors del MIT, Aarhus i 
Rutgers van fer extensiva la ineficàcia del sistema que van utilitzar 
a tots els mecanismes d’anonimització, i van ignorar els treballs 
científics que s’han publicat a l’àrea de la protecció de dades al llarg 
dels darrers quaranta anys. Van concloure que els mecanismes 
existents estan obsolets i són inadequats, i van instar els dipositaris 

Sergio Martínez, Josep Dominfo-Ferrer i David Sánchez.

de les dades a no fer-les públiques, cosa que seria “catastròfica per 
a la recerca en molts àmbits”, segons els investigadors de la URV.
Arran de la repercussió que va tenir aquest article, els investigadors 
de la URV, experts en privadesa de dades, han fet palès en la seva 
rèplica el desconeixement de l’estat de la tècnica en protecció de 
dades per part dels autors de l’article. Alhora, han criticat que els 
investigadors del MIT, Aarhus i Rutgers hagin considerat ineficaços 
tots els mètodes d’anonimització, a partir d’un mètode defectuós 
dissenyat pels mateixos autors.
En aquest sentit, els investigadors del grup de recerca CRISES-
Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades, del Departament 
d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, mostren 
al treball publicat a Science que les persones a les quals fan 
referència les dades anonimitzades realment no tenen cap nom. 
Consideren que els mecanismes que existeixen per convertir en 
anònimes les dades personals són fiables i adequats; per tant, es 
poden utilitzar per fer recerca amb la garantia que les persones 
a les quals corresponen no seran reidentificades.
A les conclusions del seu article, els investigadors de la URV 
defensen de manera contundent que els dipositaris de la informació 
personal poden confiar en l’anonimització, cosa d’altra banda 
essencial perquè “aquestes dades són molt necessàries per fer 
recerca”.

Escurçant distàncies entre la ciberseguretat i l’ètica
Onze institucions —entre els quals la URV— 
i empreses de set països col·laboraran 
per construir una aliança europea per a la 
ciberseguretat basada en valors, l’anomenat 
Consorci CANVAS (Constructing an Alliance 
for Value-driven Cibersecurity). En un període 
de tres anys, CANVAS pretén reunir les parts 
interessades de les àrees clau de l’agenda digital 
europea  —el sistema de salut, les finances, les 
forces de seguretat i la seguretat nacional— , 

per discutir els problemes i les solucions a 
l’hora d’alinear la ciberseguretat amb l’ètica. 
La URV és sòcia del consorci CANVAS a través 
del grup de recerca CRISES/Càtedra UNESCO 
de Privadesa de Dades, dirigit pel catedràtic 
d’Enginyeria Informàtica Josep Domingo-
Ferrer. Aquest equip de la URV, del qual també 
formen part els doctors Oriol Farràs, David 
Sánchez i Jordi Soria, hi aporta la seva expertesa 
en tecnologies de privadesa i també el seu 

treball pioner en coutilitat, iniciat en un projecte 
anterior finançat per la Templeton World Charity 
Foundation. Entre altres objectius, CANVAS 
pretén crear un pla d’estudis de referència per a 
la ciberseguretat basada en valors. Farà èmfasi 
en formació per a la indústria, en l’elaboració de 
píndoles formatives per als gestors de polítiques 
de seguretat i en el desenvolupament d’un 
MOOC (Massive Open Online Course) sobre 
ciberseguretat basada en valors.

   //  Recerca
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Nanomaterials més segurs 
Un treball crea eines per predir la toxicitat d’alguns nanomaterials i modificar-los perquè siguin menys 
perjudicials

El grup de recerca BIOCENIT de la URV, 
liderat per l’investigador Robert Rallo, ha 
coordinat el projecte europeu MODERN, que 
ha creat eines per predir la toxicitat d’alguns 
nanomaterials mitjançant la simulació 
per ordinador, fet que suposa un pas més 
per evitar l’experimentació amb animals. 
A més, els investigadors han modificat 
alguns nanomaterials per fer-los menys 
perjudicials per a la salut sense que perdin 
les propietats.
La col·laboració entre els diferents 
investigadors internacionals que han format 
part del projecte MODERN ha permès 
estudiar la toxicitat d’alguns nanomaterials 
(específicament òxids metàl·lics) per establir 
models que prevegin si seran perjudicials 
o no abans d’exposar-se als organismes 
biològics. Ho fan a partir de l’estructura de 
les nanopartícules i de valorar al laboratori 
(in vitro) l’afectació que tenen sobre els 
organismes, com ara cèl·lules, bacteris i algues.
En aquest projecte s’han desenvolupat models predictius 
que integren els aspectes químics dels nanomaterials amb 
les seves interaccions amb organismes biològics. S’ha creat 
una base de dades que recopila una multiplicitat d’informació 
sobre els nanomaterials i les seves propietats, i sobre els 
organismes vius i els seus comportaments quan s’exposen 
a determinades nanopartícules.
Aquesta complexitat de dades permet transferir l’experimentació 
in vitro —al laboratori amb cèl·lules— a l’ordinador per fer 
una simulació computacional (anomenada in silico). Així es 
redueixen les proves que es fan als animals (in vivo) abans que 
els productes surtin al mercat, per saber de forma anticipada 
si seran perjudicials per als éssers vius i l’impacte ambiental 
que tindran.
De fet, un dels objectius del projecte MODERN ha estat trobar 

les propietats que controlen la toxicitat dels nanomaterials, 
de manera que es puguin desenvolupar les anomenades 
estratègies de disseny segur (safe-by-design) i implementar-
les en els processos de producció de nanopartícules. L’objectiu 
és reduir l’impacte potencial en el medi ambient i en la salut 
humana dels nanomaterials utilitzats en productes de consum.
Els investigadors també han descobert que, modificant 
lleugerament alguns nanomaterials, podrien ser menys tòxics 
sense perdre les propietats. Això és un progrés important, ja 
que es poden aconseguir productes de la mateixa qualitat però 
menys perjudicials per als organismes vius.
Un altre dels resultats d’aquesta recerca ha estat el 
desenvolupament de mètodes de modelatge molecular, que 
han permès generar quaranta descriptors que defineixen 
l’estructura dels nanomaterials en funció de la seva mida i poden 
ser utilitzats per predir-ne les propietats i l’activitat biològica. 

La matèria pot canviar dràsticament les propietats quan se’n 
modifica la mida, especialment quan passa d’escala micro a 
nano (un nanòmetre és un milió de vegades més petit que un 
mil·límetre). Els nanomaterials són cada cop més presents en 
els productes de consum que utilitzem, com ara els pneumàtics 
dels vehicles o les cremes de cosmètica. Ara bé, l’ús generalitzat 

dels nanomaterials podria comportar riscos per a la salut ambiental 
i humana quan les nanopartícules s’introdueixen en el medi ambient i els 

organismes biològics hi entren en contacte. Tot i així, encara no es coneixen bé 
quins nanomaterials poden ser tòxics, quins organismes vius poden ser víctimes 
d’aquests efectes ni de quina manera els pot perjudicar. Precisament en això ha 
treballat el projecte de recerca MODERN, que va finalitzar al desembre de 2015.

Toxicitat incerta 
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Retenir els investigadors és rendible
Una recerca posa de manifest que els països que millor atreuen i conserven els investigadors 
aconsegueixen més finançament europeu

Obtenir diners per a la recerca està determinat, per sobre d’altres aspectes, 
per la manera com els governs actuen per retenir els seus científics i per 
atreure investigadors de fora. Dos investigadors del Departament d’Enginyeria 
Informàtica i Matemàtiques de la URV, Manlio de Domenico i Àlex Arenas, 
han analitzat els indicadors europeus de mobilitat dels investigadors del 
2007 al 2014 per poder determinar la capacitat d’atracció de científics de fora 
d’aquests països i, de la mateixa manera, la seva capacitat d’evitar la fuga 
de talent. Han comprovat que, com més alts són aquests valors d’atracció 
i de retenció, més altes són les possibilitats dels països d’assegurar el 
finançament europeu de la recerca.
Els països més atractius per als investigadors forans són Suïssa i el Regne 
Unit, mentre que Israel i el Regne Unit són els qui tenen la retenció de talent 
més alta. Els investigadors posen en relleu el cas d’Itàlia, que en set anys 
de finançament ha perdut molts científics i no ha estat capaç d’atreure 
talent estranger, al contrari del que ha passat amb Suïssa, el Regne Unit, 
Suècia, Noruega, Àustria, França i l’Estat espanyol, per esmentar els més 
destacats. Un altre cas rellevant és el d’Israel, classificat al mig de la taula 
en atracció d’investigadors estrangers però, en canvi, posicionat en primer 
lloc pel que fa a la retenció de talent, la qual cosa significa que no és gaire 
atractiu per als investigadors de fora però té molta cura dels investigadors 
del país per evitar la fuga de talent. El Regne Unit, Suècia i França segueixen 
també aquesta mateixa tendència.
En global, el Regne Unit i Suècia són els països que obtenen les millors 
puntuacions en els dos sentits, mentre que Itàlia és l’estat amb menys 
puntuació tant en retenció com en captació. Els investigadors conclouen 
que es produeix l’efecte “el ric genera riquesa” en els països que tenen una 
alta puntuació en atracció i retenció de talent, que també disposen d’un 
alt producte interior brut per càpita i tendeixen a invertir més en recerca 
i desenvolupament que la resta. Això vol dir que poden atreure i retenir 

els millors investigadors proporcionant-los salaris competitius i un futur 
garantit en la investigació.
En la seva anàlisi han comparat l’índex de captació, de retenció de talent 
i la inversió del producte interior brut en recerca, en relació amb l’èxit 
en captació de recursos del VII Programa marc. L’anàlisi quantitativa 
revela que la inversió d’un país en R+D és tan crucial com la capacitat 
dels governs d’atraure els científics des de l’estranger, per exemple amb 
salaris competitius, i de mantenir el talent del país, oferint mecanismes 
que garanteixin el futur de la recerca.

Àlex Arenas, a la dreta, i Manlio de Domenico, investigadors del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV.

Gràfic que mostra la capacitat de retenció de talent de captació i la 
inversió del producte interior brut en recerca, en relació amb l’èxit en 
captació de recursos del VII Programa marc.
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La importància del porus
Experts d’arreu del món es van reunir a Tarragona en una conferència científica internacional sobre 
semiconductors porosos i el seu ús

Alliberació controlada 
de fàrmacs per tractar 
malalties greus, eficiència 
energètica, bateries 
de llarga durada. Són 
múltiples les possibles 
a p l i c a c i o n s  d e l s 
materials semiconductors 
porosos. Les darreres 
invest igacions i  les 
possibles aplicacions 
en aquest  àmbit  es 
van debatre durant la 
10a Conferència PSST 
(Semiconductors Porosos 
- Ciència i Tecnologia) 
2016, que va tenir lloc 
al març a la Pineda. 
Aquesta cita internacional 
única en aquest àmbit 
va atreure més de 200 
investigadors d’arreu 
del món dels camps de 
la física i la química, els 
semiconductors, l’òptica, l’electroquímica, la instrumentació 
analítica, la bioquímica, la medicina, l’energia i els 
camps relacionats. L’esdeveniment, de caràcter bianual, 
l’organitzava el grup de recerca Nanelectronic and Photonic 
Systems (Nephos), del Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica de la URV. 
Els semiconductors porosos són materials en els quals 
hi ha porus de mides nanomètriques, la qual cosa els 
confereix unes propietats elèctriques, fotòniques, químiques, 
tèrmiques, òptiques, etc. Aquestes propietats diferents fa 
que tinguin unes aplicacions molt nombroses, i es puguin 
utilitzar en electrònica, energia, medicina, medi ambient, 
química i ciències de la vida. Les més importants es troben 
en l’àmbit de l’energia —per exemple, per fabricar bateries 
d’alta capacitat i de més durada— o en biomedicina, per a 
aplicacions de diagnosi i tractament o bé com a biomaterial 
per alliberar fàrmacs de manera controlada i localitzada. 

Alliberament de fàrmacs
Durant la trobada d’experts s’hi van fer sessions de 
conferències de pòsters per parlar dels darrers avenços 
en aquest camp. Entre les novetats més destacades es van 
presentar resultats de recerques sobre l’ús de nanopartícules 
poroses de silici per alliberar fàrmacs de forma controlada. 
Aquestes investigacions, que de moment s’han provat en 
animals amb resultats prometedors, permeten que les 
nanopartícules s’adrecin directament a les cèl·lules que 
han de tractar i alliberin el fàrmac in situ, de manera 
que s’estalvien els problemes que implica un tractament 

generalitzat amb fàrmacs de forma no selectiva. El silici 
és un material biodegradable que el mateix organisme pot 
dissoldre, no presenta toxicitats i es pot deixar anar sense 
complicacions. Un dels reptes de les investigacions en 
aquest àmbit és aconseguir que els fàrmacs s’alliberin de 
forma progressiva i continuada en el temps. 
La conferència també va servir per evidenciar cap a on 
s’encamina la recerca sobre els semiconductors porosos. 
Un dels camps més prometedors és el de la medicina, on a 
banda de tractaments localitzats, es treballa en dispositius 
que ajudin a detectar malalties en estat molt primari, i de 
combinacions de detecció i tractament. L’energia és un 
altre dels àmbits emergents, i les recerques se centren a 
aconseguir bateries i dispositius més eficients i eficiència 
amb més emmagatzematge. 
Era la desena edició de la conferència internacional i 
la primera vegada que la Universitat Rovira i Virgili, a 
través del professor Lluís Marsal, acollia l’organització de 
l’esdeveniment. La cita va servir per atreure els millors 
investigadors del món en aquest camp.

52402607-m
Video ISSUU

https://www.youtube.com/watch?v=RweNrsT-xq4


Oli d’oliva, font de salut
L’oli d’oliva verge enriquit amb polifenols de farigola ajuda a protegir l’ADN
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Un estudi liderat per la URV ha demostrat que l’oli d’oliva verge enriquit 
amb els seus polifenols i amb els de farigola protegeix l’ADN d’una 
oxidació. Aquests dos tipus de polifenols afegits a l’oli, que també 
podrien incorporar-se en qualsevol altre producte, fan disminuir el 
risc de trencar l’ADN, cosa que, entre altres conseqüències, afecta 
el metabolisme, la reproducció de cèl·lules i podria desenvolupar 
patologies com el càncer.
La recerca, liderada per investigadores de la Unitat de Farmacologia 
i de la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi de la URV, ha 
determinat que consumir oli d’oliva verge enriquit amb polifenols 
propis i els de farigola és una manera de protegir l’organisme 
de l’oxidació provocada per la pol·lució, el tabac o alguns 
aliments, per exemple. Aquests estímuls oxidants poden 
desencadenar un desequilibri entre el sistema 
antioxidant i el prooxidant. Així, l’oli d’oliva esmentat 
ajudaria a decantar la balança cap al sistema 
antioxidant i evitar que es desencadeni l’oxidació.

Els polifenols, la clau antioxidant
Els polifenols són unes substàncies naturals que es 
troben a les plantes, les fruites, les verdures, el cafè o 
la xocolata. Protegeixen els vegetals de l’oxidació i per les 
seves característiques són antioxidants i antiinflamatoris 
per a les persones. No són nutrients essencials per a la 
dieta, però si no s’ingerissin es podria emmalaltir.
La recerca s’ha fet amb persones que tenien uns nivells 
lleugerament elevats de colesterol LDL, conegut com a 
colesterol dolent, però no tant com per necessitar tractament 
amb fàrmacs. 
Després de consumir aquests olis, s’ha detectat que els 
polifenols de la farigola són els que el cos absorbeix millor 
i, per tant, la possible causa per la qual s’obtenen resultats 
més efectius en prendre l’oli que conté farigola.
Els resultats positius de la recerca han servit per concloure 
que aquest oli d’oliva enriquit amb 
farigola és un aliment funcional 
més per protegir la salut. Per 
tant, permetrà fer recomanacions 
saludables a la població en general 
i sobretot a les persones amb 
colesterol dolent alt.

Dels tres olis amb què s’ha experimentat, l’oli 
d’oliva verge més efectiu per protegir l’ADN és el que està 
enriquit amb la mescla dels propis polifenols i els de la 
farigola. Aquest oli resultant conté més polifenols dels que 
normalment trobem en un oli d’oliva comú gràcies a un procés tecnològic en 
el qual primer s’extreuen els polifenols de la pinyolada (pasta resultant del 
premsat de les olives molt rica en polifenols) i posteriorment s’incorporen a 
l’oli. D’aquesta manera, l’enriquiment permet consumir més polifenols de l’oli 
sense incrementar-ne la quantitat diària recomanada.
A través del mateix procés s’hi afegeixen polifenols extrets de la farigola, controlant 
que no sigui una quantitat excessiva perquè poden donar-hi un gust picant.

Polifenols en càpsules?
L’estudi ha experimentat la incorporació estable 
de polifenols en l’oli d’oliva verge. Però aquests 
polifenols són hidrosolubles, la qual cosa facilita 

que es puguin afegir a altres productes com sucs o 
fins i tot fer-ne càpsules per consumir-los directament. 

De fet, aquest és el plantejament que les investigadores 
ja han rebut d’alguna empresa interessada en els efectes 
beneficiosos d’aquesta recerca. 
La recerca l’han liderat les investigadores de la URV 

Marta Romeu, Vanessa Sánchez i Montserrat Giralt, 
de la Unitat de Farmacologia del Departament de Ciències 

Mèdiques Bàsiques de la URV; Laura Rubió, Rosa M. Valls, Anna Pedret, 
Úrsula Catalán i Rosa Solà, de la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosis 
de la URV, i Rosa Ras, del Centre de Ciències Òmiques de la URV. També hi han 
participat María del Carmen López de las Hazas i María J. Motilva, del centre 
de recerca Agrotecnio de la Universitat de Lleida, i Olga Castañer, Rafael de la 
Torre i Montserrat Fitó, de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques 
(IMIM) de Barcelona.

   //  Recerca



Glicogen, nou actor en la diabetis
Troben un dels motius pel qual les persones amb obesitat desenvolupen diabetis
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Les persones amb obesitat no només 
acumulen glicogen als músculs i 
al fetge, com la resta de persones, 
sinó que també l’emmagatzemen als 
adipòcits, les cèl·lules que formen el 
greix corporal. Com a conseqüència, 
aquestes cèl·lules del greix no fan 
correctament la seva funció i la 
persona desenvolupa resistència a 
la insulina, que pot acabar originant 
diabetis del tipus 2. Aquesta ruta 
metabòlica, descrita per primera 
vegada, situa el glicogen com un nou 
actor dins la patologia de l’obesitat.
El glicogen és la font d’energia 
d e r i v a d a  d e  l a  g l u co s a  q u e 
l’organisme emmagatzema al cos 
com a reserva energètica. Sempre 
s’ha pensat que només s’acumulava 
als músculs i al fetge, però ara els 
investigadors Joan J. Vendrell i Sonia 
Fernández-Veledo, responsables del 
grup de recerca DIAMET (Diabetis i 
Malalties Metabòliques Associades) 
de l’Institut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili (IISPV) i professors de 
la URV, han detectat que en els casos d’obesitat també s’acumula 
glicogen als adipòcits, les cèl·lules del teixit adipós (el greix corporal).
El glicogen, quan es diposita fora del seu lloc natural, com és aquest 
cas, genera conseqüències patològiques. Per això els investigadors 
creuen que aquesta podria ser la causa per la qual les persones amb 
obesitat desenvolupen diabetis, ja que quan l’adipòcit emmagatzema 
massa glicogen comença a produir unes substàncies perjudicials per 
a la mateixa cèl·lula i també per als músculs o el fetge.
Per exemple, ja s’ha descrit que les persones que tenen Alzheimer 
acumulen glicogen a les neurones, la qual cosa provoca que no funcionin 
adequadament. O també se sap que els pacients que pateixen retinopatia 
diabètica emmagatzemen glicogen a les cèl·lules de la retina.

L’adipòcit no fa bé les seves funcions
Ara, amb aquesta recerca es descobreix que la cèl·lula del greix també 
acumula glicogen i això provoca que la mateixa cèl·lula no funcioni 
correctament. El motiu principal d’aquesta situació és que l’adipòcit 
té un “sensor” alterat. És a dir, les cèl·lules disposen d’una mena de 
sensors que els ajuden a detectar si hi ha energia o no per actuar en 
conseqüència. En casos d’obesitat, l’adipòcit té molta energia, perquè 
té molts lípids acumulats, però capta més glucosa, com si  n’hi faltés, 
i l’acumula en forma de glicogen.
Els investigadors creuen que el pas següent hauria de ser identificar 
quin és aquest “sensor” i si el fet que funcioni malament és una causa o 
una conseqüència de l’obesitat. “Nosaltres creiem que n’és una causa, 
però no ho podem saber. I amb humans és molt difícil de saber, ja que 
no pots bloquejar una proteïna d’una persona.”
També han demostrat que al teixit adipós d’un pacient amb obesitat 
hi arriba menys quantitat d’oxigen, ja que els seus adipòcits són més 

grans i estan més estrets per la manca d’espai. Aquest fet afavoreix 
l’acumulació de glicogen, perquè la manca d’oxigen faria visualitzar a 
l’adipòcit que no té energia, quan en realitat no és així.
Amb els resultats d’aquesta investigació es conclou que existeix 
una nova ruta metabòlica dins l’adipòcit, fins ara no descrita, que és 
important per conèixer millor les malalties de l’obesitat i la diabetis.

Lluny d’un tractament especialitzat
Ara bé, aquest avenç tan rellevant per a la medicina no serà fàcil 
d’aplicar per dirigir els tractaments o solucionar aquestes patologies, ja 
que “és complicat actuar sobre una proteïna o una molècula que sigui 
específica per a aquesta nova ruta”, explica la investigadora Fernández-
Veledo. I ho matisa amb un exemple: “Aquesta nova ruta d’acumulació 
de glicogen a la cèl·lula comparteix molècules que també controlen 
l’acumulació de lípids, que són molt necessaris per a l’organisme. Per 
tant, si provoquem que no s’emmagatzemi, glicogen també afectaria 
l’acumulació de lípids.”
Per això, els investigadors Vendrell i Fernández-Veledo, que també 
formen part del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Diabetis 
i Malalties Metabòliques Associades (CIBERdem), asseguren que el 
pas següent seria “trobar que aquesta ruta no actuï sobre una altra”, 
ja que “si intentem que no s’acumuli el glicogen podem produir un 
efecte advers o que no s’hi emmagatzemin lípids”. “A curt termini no 
s’hi pot fer gaire, però obre noves línies per estudiar-ho més, ja que 
és un primer pas per saber què passa”, afegeixen.



Tumors que s’alimenten de greixos
Descobreixen que els tumors de mama depenen del subministrament de lípids per poder créixer
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Les cèl·lules de mama tumorals necessiten recollir greixos de l’exterior 
i traslladar-los al seu interior per poder seguir proliferant. La principal 
proteïna en aquest procés és LIPG, un enzim localitzat a la membrana 
(la capa exterior que envolta les cèl·lules) sense l’activitat de la qual 
la cèl·lula tumoral no pot créixer. Les anàlisis de més de 500 mostres 
clíniques de pacients amb diferents tipus de tumors de mama revelen 
que el 85% tenen alts nivells de LIPG. Són dades d’una investigació de 
l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) en col·laboració amb la 
URV i hospitals espanyols. Els resultats s’han publicat a la revista Nature 
Communications.
A l’Estat espanyol, el càncer de mama és el tumor més freqüent en dones 
i el quart en ambdós sexes (dades SEOM, 2012), amb més de 25.000 nous 

diagnòstics cada any. Segons xifres de l’Organització 
Mundial de la Salut, al món es diagnostiquen 1,38 
milions de nous casos i produeix 458.000 morts  
l’any (IARC Globocan, 2008).
Es coneixia que les cèl·lules tumorals per créixer 
capten glucosa de l’exterior de la mateixa manera 
que se sabia que reprogramen la maquinària 
interna per produir molts més lípids (greixos). La 
novetat del descobriment radica que per primera 
vegada es posa al descobert la necessitat de les 
cèl·lules tumorals d’importar lípids externs.
“Aquest nou coneixement relacionat amb el 
metabolisme podria representar un taló d’Aquil·les 
per al càncer de mama”, explica l’investigador 
ICREA i cap de grup de l’IRB Barcelona, Roger 
Gomis, colíder del treball amb Joan J. Guinovart, 
director de l’IRB Barcelona i catedràtic de la 
Universitat de Barcelona. Els científics demostren 
en models animals i en cèl·lules tumorals que 
bloquejant l’activitat de LIPG el tumor deixa de 
créixer.
El més prometedor d’aquesta nova diana 
terapèutica és que la funció de la proteïna LIPG 
no sembla indispensable per a la vida, per la qual 

cosa la inhibició generaria menys efectes adversos que altres tractaments. 
Com que es tracta d’una proteïna de membrana, és potencialment més 
fàcil aconseguir una molècula farmacològica per bloquejar-ne l’activitat. 
Els científics busquen ara aliances internacionals per desenvolupar 
inhibidors per a LIPG.
En el treball ha participat l’equip d’Óscar Yanes, del Centre de Ciències 
Òmiques i del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica 
de la URV, des d’on s’ha contribuït a descobrir quins lípids són captats i 
regulats per la proteïna LIPG i, per tant, estan involucrats en el creixement 
tumoral. També n’han format part els equips de Joan Albanell, de l’Hospital 
del Mar; Ana Lluch, de l’Hospital Clínic de València, i Federico Rojo, de 
l’IIS-Fundació Jiménez Díaz.

Investigadors de la URV, candidats a un gran projecte del Cancer Research UK
Un equip multidisciplinari de científics internacionals encapçalats per 
la Universitat de Southampton (Regne Unit),  del qual formen part els 
investigadors de la URV Óscar Yanes, Roger Guimerà i Marta Sales, 
ha estat seleccionat junt amb vuit grups més per participar en la fase 
final del premi Grand Challenge, que impulsa el Cancer Research UK i 
preveu lliurar 20 milions de lliures per finançar un projecte que resolgui 
algun dels reptes més complexos sobre la recerca del càncer. L’equip 
reuneix experts mundials especialistes en immunogenètica, genètica 
i bioquímica, i especialistes en càncer de sang i càncer d’ossos. El 
projecte, liderat per l’investigador Surinder Sahota, de la Universitat 
de Southampton, buscarà la manera de pronosticar amb precisió si els 
pacients amb gammapatia monoclonal de significat incert (GMSI) —que 
es considera una condició precancerosa— poden desenvolupar mieloma 
múltiple, un càncer de la sang que es localitza a la medul·la òssia.

   //  Recerca



Tumors que s’alimenten de greixos
Substituir aquest aliment per carn blanca, ous o peix redueix el risc de la síndrome metabòlica

Carn vermella, amb precaució

RE
CE

RC
A 

//
 U

RV
, R

EV
IS

TA
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
TA

T 
R

O
VI

R
A 

I V
IR

G
IL

I

21

E n  p e rs o n e s  a m b  u n  a l t  r i s c 
cardiovascular, el consum excessiu 
de carn vermella i carn 
vermella processada 
s’associa a tenir 
un 27% i un 37% 
respectivament 
d e  r i s c  m é s 
a l t  d e  p a t i r 
s í n d r o m e 
metabòlica en 
c o m p a r a c i ó 
d ’ a q u e l l e s 
que rarament 
en consumeixen. 
Substituir-ho per 
aliments com la carn 
blanca, llegums, peix i ous s’ha relacionat amb un menor risc 
de patir síndrome metabòlica. Aquests resultats es publiquen a la revista 
científica Clinical Nutrition, en el marc de l’estudi PREDIMED (Prevenció 
amb dieta mediterrània).
Les carns vermelles tenen un alt valor nutricional per a l’organisme, 
perquè hi aporten proteïnes, ferro i vitamina B12. Però malgrat l’alt valor 
nutritiu, diferents estudis han relacionat recentment el consum excessiu 
de carn vermella amb malalties com la diabetis tipus 2, la malaltia 
cardiovascular i el càncer. 
L’any 2010 un estudi liderat per investigadors de la Unitat de Nutrició de la 
Universitat Rovira i Virgili ja va observar que les persones de Reus-Tarragona 
que van participar en l’estudi PREDIMED i consumien força carn vermella 
i carn vermella processada tenien més risc de patir síndrome metabòlica, 
després d’un any de seguiment. Ara, investigadors del Centre de Recerca 
Biomèdica en Xarxa-Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBERobn), que 
pertanyen a diferents universitats, hospitals i centres de recerca de l’Estat 
espanyol, han anat més enllà i han avaluat aquesta associació en el marc 
de tot l’estudi PREDIMED. A més, també han valorat l’efecte de substituir 
una ració de carn vermella i carn vermella processada per altres aliments 
rics en proteïnes sobre l’aparició d’aquesta síndrome.
El treball l’ha liderat la doctoranda Nerea Becerra-Tomás, amb els doctors 
Nancy Babio i Jordi Salas-Salvadó, director de la Unitat de Nutrició Humana, 

que pertany a la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere 

i Virgili, i investigador 
principal de la xarxa 

CIBERobn de 
l’Institut Carlos 
III, de la qual 
també formen 
part les dues 
investigadores. 
E n  a q u e s t a 
recerca es van 
anal i tzar les 
dades de 1.868 

p a r t i c i p a n t s 
d’entre 55 i 80 anys 

sense síndrome metabòlica 
a l’inici de l’estudi però amb un alt risc cardiovascular. 

Síndrome metabòlica
Els resultats que es descriuen en aquesta publicació mostren que els 
participants que consumeixen molta carn, especialment la vermella 
i la vermella processada, presenten respectivament un 27% i un 37% 
més de risc de patir síndrome metabòlica, en comparació  d’aquells 
que en mengen poca. Els participants amb un consum més elevat 
de carn blanca tenien fins a un 17% menys de risc. La publicació 
també conclou que el fet de substituir una ració de carn vermella i 
carn vermella processada per una ració d’un aliment alternatiu ric 
en proteïnes com la carn blanca, peix, llegums i ous s’associa a tenir 
menys risc de patir síndrome metabòlica. Aquesta dada reforça la 
importància de seguir una alimentació variada que inclogui aliments 
alternatius i més propers a la dieta mediterrània. És a dir, el consum 
de carns vermelles i processades amb una freqüència de fins a una o 
dues racions a la setmana està recomanat i no s’associa a més risc 
de síndrome metabòlica. No obstant això, el consum diari desplaçaria 
la inclusió d’altres aliments rics en nutrients essencials com el peix, 
els llegums i la carn blanca que, com han comprovat els investigadors, 
protegeix el desenvolupament d’aquesta síndrome.

Carn crua sense contaminants ambientals
Investigadors del grup de recerca Tecnatox, 
Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària 
i Toxicològica de la URV, han analitzat el 
paper dels contaminants ambientals de la 
carn crua o sense processar. Els resultats del 
seu treball demostren que els diferents tipus 
de cocció influeixen de manera diferent en la 
concentració de tòxics en funció del producte 
càrnic. L’estudi sosté que només els processos 

de cuinat que alliberen o eliminen el greix de 
la carn tendeixen a reduir la concentració total 
d’aquests contaminants en la carn cuinada. 
L’estudi, publicat a la revista Environmental 
Research, està liderat per Josep Lluís Domingo, 
autor principal del treball, i Martí Nadal. 
Entre els potencials tòxics ambientals s’inclouen 
elements inorgànics com  arsènic, cadmi, 
mercuri i plom; substàncies perfluoralquilades 

(PFAs), hidrocarburs aromàtics policíclics 
(HAPs), pesticides, dioxines i altres compostos 
orgànics persistents (COPs), com els bifenils 
policlorats (PCBs), productes químics industrials 
considerats com un dels dotze contaminants 
més nocius fabricats per l’ésser humà, segons 
el Programa de les Nacions Unides per al 
Medi ambient.
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Quantitat i qualitat. Aquests són els paràmetres que s’analitzen 
a l’estudi Fertinuts, un treball de recerca que ja ha començat i 
que es durà a terme durant el anys 2016 i 2017, tant a l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus i a la Unitat de Nutrició Humana 
de la URV-Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili —que 
coordina el projecte amb la doctora Mònica Bulló com a 
investigadora principal—, com a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. S’analitzarà l’esperma a l’inici de l’estudi i al final, 
quan hagin passat tres mesos consumint 60 grams diaris 
d’una barreja d’ametlles, avellanes i nous. Una part dels 
voluntaris consumiran fruita seca i l’altra no ho farà, per poder 
comprovar els efectes amb un grup control. S’analitzaran 
paràmetres que aniran més enllà de la quantitat, com ara la 
mobilitat, la concentració i possibles anomalies, i microRNAs 
als espermatozous, així com l’estabilitat cromosòmica, entre 
d’altres aspectes. 

Es comprovaran els efectes de la fruita seca en la qualitat de l’esperma

Les persones que consumeixen més greixos monoinsaturats 
i poliinsaturats —que es troben sobretot en aliments d’origen 
vegetal com l’oli d’oliva i la fruita seca— tenien entre un 32% 
i un 50% menys risc de patir malalties cardiovasculars. Són 
resultats d’un estudi liderat pels doctors Marta Guasch-Ferré i 
Jordi Salas-Salvadó, director de la Unitat de Nutrició Humana 

El tipus i l’origen del greix consumit determinen el risc de malalties cardiovasculars 

de la URV i investigador principal de la Xarxa CIBERob, de 
l’Institut Carlos III, i tots dos membres de l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili (IISPV), en col·laboració amb altres centres 
participants en l’estudi PREDIMED. El treball el va publicar la 
revista científica The American Journal of Clinical Nutrition 
al novembre passat.

Un estudi demostra per primera vegada 
que un índex glucèmic alt —que indica 
la velocitat amb què un aliment que 
conté carbohidrats fa augmentar els 
nivells de glucosa a la sang— i una 
càrrega glucèmica alta —que valora a 

Els aliments amb un índex glucèmic alt augmenten la possibilitat de patir malalties metabòliques

més la quantitat de carbohidrats que 
té una porció d’aliment particular— 
s’associen no tan sols a més risc de 
desenvolupar síndrome metabòlica, 
sinó també a més probabilitats de 
patir obesitat abdominal. L’estudi l’ha 

coordinat la Unitat de Nutrició Humana 
del Departament de Bioquímica i 
Biotecnologia de la URV, encapçalat 
per Mònica Bulló, i s’ha publicat a 
la revista científica The American 
Geriatrics Society. 

Un estudi en què ha participat la URV fet 
en 1.827 embarassades i els fills durant 
els primers quatre anys de vida demostra 
per primer cop que la dieta mediterrània 

Dieta mediterrània i embaràs, beneficis per als fills

redueix la circumferència abdominal 
dels petits, que és un dels principals 
marcadors de l’obesitat abdominal infantil. 
La recerca l’ha publicat la revista científica 

Pediatric Obesity. Aquesta és la principal 
conclusió d’un estudi encapçalat per Sílvia 
Fernández-Barrés, del Grup de Recerca 
en Nutrició i Salut Mental de la URV.

L’Associació Americana del Cor ha 
considerat un article científic publicat 
al novembre de 2015 a l’American 
Journal of Clinical Nutrition una de 
les publicacions de més impacte 
científic de l’any. Es treball es 

Un article de la Unitat de Nutrició Humana, dels de més impacte del 2015 

titula “Dietary fat intake and risk of 
cardiovascular disease and all-cause 
mortality in a population at high risk 
of cardiovascular disease”, i tracta 
sobre la relació entre el tipus i l’origen 
del greix consumit amb el risc de 

patir malalties cardiovasculars. Està 
escrit pels investigadors de la Unitat 
de Nutrició Humana, en col·laboració 
amb els altres centres participants a 
l’estudi PREDIMED.

   //  Recerca
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La campanya “Som la pera”, liderada a 
l’Estat espanyol per cinc alumnes dels 
instituts Gaudí i Gabriel Ferrater de Reus, 
va aconseguir resultats satisfactoris. Dos 
cursos després de l’inici projecte EYTO (La 
Joventut Europea Lluita contra l’Obesitat), 
que va impulsar aquesta campanya, s’ha 
demostrat que percentatge d’adolescents 
en el grup d’intervenció (IES Gaudí i IES 
Gabriel Ferrater) que consumeix més 

d’una porció de fruita al dia i que fa més 
esport ha augmentat en comparació del 
grup control (IES Vila-seca, IES Josep 
Tapiró i IES Roseta Mauri). Coincidint 
amb la presentació dels resultats del 
projecte, es va donar a conèixer el nou 
projecte EYTO-Kids, premiat per l’Obra 
Social “la Caixa” en la convocatòria Acció 
social i interculturalitat. 

El projecte EYTO aconsegueix fer augmentar el consum de fruita i l’activitat física entre adolescents

La URV, la UdL i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) van constituir al desembre una unitat de recerca conjunta 
(JRU per les sigles en anglès), per unir voluntàriament els recursos 
mitjançant una associació sense personalitat jurídica pròpia, que 
portarà el nom de CAT_AGRITECH (CAtalan Trust for AGrifood 
Research and Innovation TECHnology). L’acord té quatre anys 
de durada i pretén impulsar la recerca i la innovació en l’àmbit 

agroalimentari, a fi de situar l’agroalimentació al capdavant a 
de l’economia catalana, formar especialistes i incorporar noves 
tecnologies a la producció i la indústria agroalimentària. La tasca 
de CAT_AGRITECH serà portar a la pràctica projectes conjunts de 
recerca, incorporar-hi nous membres per tal de sumar i d’aquesta 
manera desenvolupar tot el potencial del sector agroalimentari 
català.

La URV, la UdL i l’IRTA constitueixen la unitat de recerca conjunta CAT_AGRITECH

Investigadores del Departament de Pedagogia de la URV participen 
en el projecte europeu Suport de les Universitats a les Víctimes de 
la Violència Sexual (USVSV per les sigles en anglès), per millorar 
la intervenció en casos de violència sexual. L’objectiu és analitzar 
els protocols d’intervenció que hi ha a les universitats i formar la 

La URV analitzarà els protocols de prevenció d’abusos sexuals

població universitària perquè pugui intervenir davant d’aquests 
casos de forma apropiada i sensible. Barbara Biglia, professora 
de la URV, coordina l’equip català d’aquest projecte de recerca, en 
el qual també participen les investigadores Edurne Jiménez i Sara 
Cagliero, del mateix departament.

L’estructura de les lipoproteïnes en persones amb diabetis tipus 2 les predisposa a tenir més risc cardiovascular

Investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili i CIBERDEM han analitzat com és 
l’estructura de la fracció de les lipoproteïnes 
HDL (colesterol “bo”) en pacients diabètics 
per explicar-ne el mal funcionament. Els 
resultats de la recerca els recull Scientific 
Reports, una publicació de la revista científica 
Nature. El treball, liderat per Xavier Correig i 
Lluís Masana,  en què han participat Núria 
Amigó i Roger Mallol —juntament amb 
altres investigadors d’INCLIVA i la UAB— ha 
calculat com és l’estructura de la fracció de les 

lipoproteïnes d’alta densitat (HDL) en persones 
diabètiques amb dislipèmia aterògena, que 
tenen unes partícules HDL més petites del que 
és normal. La missió d’aquestes lipoproteïnes 
és transportar els lípids a través de la sang. 
Alguns d’aquests lípids —els més hidrofòbics— 
s’han de mantenir al nucli de la lipoproteïna, 
però, com que són més petites, no hi caben 
i emergeixen cap a la superfície. Això fa que 
aquestes partícules perdin funcionalitat, de 
manera que predisposen la persona diabètica 
a tenir més risc cardiovascular. L’equip investigador.

L’Informe d’indicadors de recerca i innovació 2015, elaborat per 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), revela que 
l’impacte de les publicacions de les universitats públiques catalanes 
és un 33% superior a la mitjana mundial. El treball va mostrar 
que després de quatre anys de reducció pressupostària en R+D, 
l’any 2014 es va detectar una certa recuperació del finançament 
públic. El 2013, els fons europeus van representar el 53% del 
captat per les universitats. Les universitats públiques catalanes 
ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, 
en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D 
per sota de la mitjana. 

L’impacte científic de les universitats públiques catalanes és un 33% superior a la mitjana mundial

L’informe es va presentar al desembre a la seu de la UB
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El perfil

Albert Carreras
Nascut a Montblanc el 1978, aquest 
historiador, museòleg i fotògraf és cap 
de col·leccions al Museu Vida Rural de la 
Fundació Carulla. Integrant del col·lectiu 
fotogràfic Ullcluc, Carreras és coautor 
dels llibres Cròniques rurals (2011), La 
força de la mà de l’home (2010) i Viatge a 
la Conca de Barberà (2010). Especialitzat 
en retrat, ha fet incursions en el camp de la 
representació del paisatge, on ha basculat 
entre tècniques i estils molt diferenciats, 
des de més clàssics, com al treball Lost 
in the calm (Islàndia, 2010); de figuració 
del paisatge urbà, a The Quiet Boston 
Walks (EUA, 2012); fins a mirades més 
al·legòriques, a Insostenible (EUA, Hongria 
i Catalunya, 2013), o sobre la construcció 
i modificació del paisatge rural a Un 
paisatge bilateral (Conca de Barberà, 2015). 
Ha cobert fotogràficament durant anys,  
des d’una perspectiva més periodística i 
documental, les diferents edicions de la 
Setmana Medieval de Montblanc signant 
també les quatre fotografies dels cartells 
commemoratius editats pel 25è aniversari 
de la festa l’any 2012.
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   //  Territori URV
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Representació de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc, 2015.
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Del CTNS a Eurecat
Amb aquesta integració, el centre segueix oferint a les empreses agroalimentàries serveis científics i 
tècnics relacionats amb el consum d’aliments i la salut

Durant tres mesos, usuaris de l’aparcament de les facultats de Química 
i d’Enologia del campus Sescelades van utilitzar i testar una aplicació, 
anomenada SmartVAO, que  pretén fomentar nous models de mobilitat 
més sostenibles. El sistema l’ha desenvolupat Cellnex Telecom en 
el marc d’un projecte europeu anomenat COMPOSE (Collaborative 
Open Market to Place Objects at your Service). Es tracta d’un projecte 
d’innovació industrial i recerca aplicada del VII Programa marc de la 
Unió Europea, coordinat per IBM, que té com a objectiu principal crear 
un entorn de desenvolupament obert col·laboratiu per a serveis de les 
ciutats intel·ligents, basat en el paradigma de la internet de les coses.
La prova es va fer durant l’últim trimestre del 2015 i s’adreçava a 
la comunitat usuària de l’aparcament de les facultats de Química i 
d’Enologia. Els dos centres van facilitar que en aquest pàrquing s’hi 
reservessin deu places d’ús exclusiu per als usuaris de l’aplicació que 
van voler compartir el seu trajecte habitual en cotxe amb altres viatgers. 
Precisament un dels objectius d’SmartVAO va ser la validació de les 
eines tecnològiques que ofereix la plataforma COMPOSE per gestionar 
en temps real les reserves de places i també fer comprovacions en 
temps real de les condicions VAO (vehicles d’alta ocupació), d’un grup 

El Patronat del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) 
s’ha dissolt per integrar-se a Eurecat, el principal centre 
tecnològic de Catalunya del qual formen part cinc dels sis 
centres tecnològics avançats catalans: Ascamm, Barcelona 
Media, Barcelona Digital, Cetemmsa i CTM. Eurecat continua així 
les aliances amb els principals agents del sistema d’innovació 
catalans. Amb aquesta integració, el CTNS segueix oferint a les 
empreses agroalimentàries serveis científics i tècnics relacionats 
amb el consum d’aliments i la salut, i ha esdevingut el centre 
de referència d’Eurecat en aquest àmbit.
El CTNS es va crear el 2008 com una fundació impulsada 

per ACCIÓ, la Universitat 
Rovira i Virgili i altres setze 
institucions i empreses, per 
donar cobertura a l’R+D+I 
catalana en nutrició i salut. 
Proporciona a les empreses 
agroalimentàries serveis 
científics i tecnològics en 
tot el  ventall  d’aspectes 
que tenen relació amb el 
consum d ’a l iments  i  l a 
salut, molt especialment 
en el camp dels aliments 
funcionals, productes que, 
més enllà de nodrir, actuen 
sobre la millora o prevenció 
de risc de patologies. En la 
darrera etapa com a CTNS, 

treballava amb més de quaranta empreses en temes de salut, 
agroalimentació i biotecnologia, i s’espera que amb la integració 
a Eurecat augmenti l’oferta tecnològica i el nombre d’empreses a 
les quals podrà donar suport.
L’objectiu d’Eurecat és proveir les empreses d’una tecnologia diferencial 
i coneixement avançat per solucionar les necessitats d’innovació i 
impulsar la competitivitat. Les línies de recerca d’Eurecat responen a 
l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent 
de Catalunya (RIS3CAT), per al període 2015-20.

Mobilitat sostenible al campus Sescelades
de cotxe compartit que demana la reserva d’una plaça d’aparcament 
en el seu trajecte a la Universitat. D’altra banda, també es va validar la 
usabilitat de l’aplicació mòbil per facilitar la creació de grups d’usuaris 
entre amics i coneguts amb qui compartir cotxe i trajecte per anar a la 
Universitat i gestionar les reserves de places d’aparcament.

   //  Innovació
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Cellers més sostenibles
Un projecte en què participa VITEC aconsegueix un estalvi energètic del 30% al celler Falset Marçà

La Generalitat de Catalunya va presentar el 7 d’abril el nou segell TECNIO, 
una acreditació que s’atorga a entitats catalanes que desenvolupen i 
faciliten tecnologia per a les empreses. El Centre de Transferència de 
Tecnologia i innovació (CTTi) de la Fundació URV va rebre el segell com 
a entitat facilitadora, mentre que al centre de recerca AMIC (Aplicacions 
Mediambientals i Industrials de la Catàlisi) de la URV se li va atorgar com a 
centre desenvolupador de tecnologia. Aquesta acreditació, que es concedeix 
a través d’ACCIÓ, identifica on es troba la tecnologia més innovadora, els 
desenvolupadors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés 
de transferència de tecnologia i coneixement. El nou segell és una evolució 
de l’antiga xarxa TECNIO, creada al 2009 i que englobava fins ara centres 
tecnològics i grups universitaris catalans.
L’objectiu de la nova distinció TECNIO és que les empreses catalanes 
identifiquin on poden trobar noves tecnologies per a les seves necessitats 
de desenvolupament de nous productes i processos, ja sigui a través de 
l’adquisició o explotació de patents, la contractació de projectes d’R+D+i o 
el contacte amb empreses derivades (spin-offs).
Els nous agents TECNIO podran gaudir de la utilització del segell acreditatiu, 

El centre de recerca AMIC i el CTTi de la Fundació URV, nous segells TECNIO

27

obtindran la visibilitat i el reconeixement d’ACCIÓ, serveis de difusió i 
comercialització de tecnologia, assessorament en cooperació internacional, 
informació preferent sobre activitats d’ACCIÓ, priorització en línies d’ajut i 
programes específics, activitats de networking i capacitació en transferència 
de tecnologia.
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Cellers més sostenibles
Un projecte en què participa VITEC aconsegueix un estalvi energètic del 30% al celler Falset Marçà

La Cooperativa Falset Marçà ha assolit un estalvi 
energètic del 30% fruit d’un projecte d’eficiència 
energètica que es va iniciar ara fa un any. La iniciativa 
és resultat d’una col·laboració entre les empreses 
Instatec Serveis Energètics S.L. (Instatec), Tècniques 
Avançades de Mesura i Control, S.L (Tamic) i de 
l’àrea d’enginyeria ambiental i sostenibilitat del Parc 
Tecnològic del Vi (VITEC). 
El treball ha consistit en una auditoria energètica 
a temps real basada en el monitoratge de gairebé 
tot el consum del celler, el tractament de les dades 
mitjançant un programa específic desenvolupat 
per Tamic i l’anàlisi periòdica feta per Instatec. Tota 
aquesta feina ha permès obtenir millores immediates i 
conclusions extrapolables a altres cellers vitivinícoles. 
Mitjançant aquesta tecnologia s’han pogut analitzar 
els consums generats pel sistema de fred, de 
l’enllumenat i del compressor d’aire a pressió, entre altres.
La resolució de les principals deficiències detectades (compressor, bateria de 
condensadors, etc.) junt amb la revisió dels termes de potència contractada 
han suposat un estalvi de 6.000 euros, un bon resultat tenint en compte que 
algunes mesures s’han aplicat fa just pocs mesos. El projecte, que seguirà 
un any més, té previst incrementar aquest estalvi.
La continuació d’aquest treball pot suposar l’oportunitat per introduir 

La Generalitat de Catalunya va presentar el 7 d’abril el nou segell TECNIO, 
una acreditació que s’atorga a entitats catalanes que desenvolupen i faciliten 
tecnologia per a les empreses. El Centre de Transferència de Tecnologia i 
Innovació (CTTi) de la Fundació URV va rebre el segell com a entitat facilitadora, 
mentre que al centre de recerca AMIC (Aplicacions Mediambientals i Industrials 
de la Catàlisi) de la URV se li va atorgar com a centre desenvolupador de 
tecnologia. Aquesta acreditació, que es concedeix a través d’ACCIÓ, identifica 
on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l’ofereixen 
i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i 
coneixement. El nou segell és una evolució de l’antiga xarxa TECNIO, creada el 
2009  que englobava fins ara centres tecnològics i grups universitaris catalans.

El centre de recerca AMIC i el CTTi de la Fundació URV, nous segells TECNIO
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L’objectiu de la nova distinció TECNIO és que les empreses catalanes identifiquin 
on poden trobar noves tecnologies per a les seves necessitats de desenvolupar 
nous productes i processos,  a través de l’adquisició o explotació de patents, 
la contractació de projectes d’R+D+I o el contacte amb empreses derivades 
(spin offs).
Els nous agents TECNIO podran utilitzar el segell acreditatiu, obtindran la 
visibilitat i el reconeixement d’ACCIÓ, serveis de difusió i comercialització de 
tecnologia, assessorament en cooperació internacional, informació preferent 
sobre activitats d’ACCIÓ, priorització en línies d’ajut i programes específics, 
activitats de treball en xarxa i capacitació en transferència de tecnologia.

altres fonts d’energia més sostenibles, i reduir la dependència de les fonts 
convencionals amb la voluntat de millorar al mateix temps la petjada de 
carboni i el compromís de sostenibilitat ambiental del celler. El projecte de 
col·laboració d’eficiència ha permès que es pugui obtenir un estalvi del 30 
% en la despesa energètica del celler cooperatiu i consegüentment reduir 
la petjada de carboni.

L’empresa Green Smart Data rep un dels premis Empresa Tarragona Smart City
L’empresa derivada de la URV Green Smart Data va rebre el primer 
premi Empresa Tarragona Smart City, dotat amb 5.000 euros, en la 
categoria d’eficiència energètica, sostenibilitat i tecnologia. Formada 
per exalumnes de la Universitat, va néixer al desembre del 2014 
en el marc de les activitats de transferència de Xavier Vilanova, del 
Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (DEEA). 
L’empresa es dedica a millorar la productivitat i reduir costos a 
l’agricultura mitjançant sensors.
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Màxima qualificació
El CEICS ha passat el darrer procés d’avaluació i els integrants es troben per celebrar el reconeixement 
definitiu del projecte i establir línies de treball futures

Representants dels centres de recerca, centres tecnològics, 
hospitals universitaris i associacions empresarials relacionades 
amb els àmbits d’especialització que formen part del Campus 
d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud es van aplegar per 
continuar treballant de forma agregada en un sistema d’innovació 
territorial. 
Un cop el CEICS va passar el darrer procés d’avaluació amb la 
màxima qualificació i va obtenir el segell definitiu de Campus 
d’Excel·lència Internacional, els agents implicats en el projecte i 
les administracions es van trobar a l’abril per valorar el projecte 
i plantejar-ne el futur, en un acte en què també van prendre part 
representants de les administracions del territori i el conseller 
d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. 
Després de repassar les actuacions que s’han dut a terme des de 
l’inici del projecte, el 2010, el rector de la URV, Josep Anton Ferré, 
va manifestar que tots els agents del CEICS formen part d’un 
sistema de coneixement i innovació i va destacar que, com a agents 
i com a administracions d’un territori, és necessari un compromís 
compartit per alinear esforços i trobar noves complicitats. Va 
incidir en el treball conjunt que sorgeix de les propostes derivades 
del FEDER, com els projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT) i les comunitats RIS3CAT, l’estratègia de recerca 

i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya. A més, 
va destacar un nou instrument, la Càtedra Universitat i Regió del 
Coneixement, que dirigeix l’exrector Francesc Xavier Grau i ha de 
servir per facilitar l’evolució i l’impuls de la vertebració del sistema 
d’innovació territorial.
Pel que fa al finançament del programa CEI, es va informar que 
està en espera després de la darrera convocatòria per consolidar 
projectes de les universitats impulsores de campus d’excel·lència 
de finals del 2015 del Ministeri d’Educació, Cultura i Educació. La 
convocatòria ha concedit prop de 250.000 euros al CEICS, que es 
destinaran a donar suport a iniciatives Erasmus+, a un programa 
d’estades de doctors en empreses i a afavorir l’atracció de talent.
A la reunió hi van participar més de trenta personalitats, entre 
representants dels membres l’Associació Pol de Coneixement 
Catalunya Sud i responsables de les administracions locals del 
territori, així com persones que havien contribuït al desenvolupament 
de la visió territorial. Hi eren el president de la Diputació, Josep 
Poblet; el delegat de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris, i el 
conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que prèviament 
s’havia reunit amb el rector de la Universitat. El conseller va destacar 
l’èxit del projecte i les sinergies que ha generat al territori, sobretot 
entre el sector del coneixement i l’empresarial.

L’agregació d’un territori
La proposta del Campus d’Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud (CEICS) es va 
articular a partir de cinc subcampus principals 
en què s’alineaven les fortaleses territorials en 
formació, recerca, transferència de coneixement 
i teixit productiu: química i energia, nutrició i 
salut, turisme, enologia, i patrimoni i cultura. 
Complementàriament, durant aquest període, 
la URV ha anat desenvolupant l’enfortiment d’un 
sistema d’innovació territorial.

El CEICS ha suposat aprofundir en la relació de 
la URV amb les empreses i la societat del sud de 
Catalunya i consolidar l’agregació estratègica de 
les diferents entitats i estructures de docència, 
recerca, transferència de coneixement i el 
sector productiu de la zona, amb l’objectiu 
d’esdevenir un referent internacional en 
els àmbits d’especialització. Està integrat 
per 22 membres promotors i més de cent 
col·laboradors regionals i aliats internacionals. 

L’any 2010 el Ministeri d’Educació va concedir al 
projecte la distinció de Campus d’Excel·lència 
Internacional (CEI) en la categoria de regional 
europeu. Aquesta distinció ha passat diferents 
processos d’avaluació fins a la definitiva, al 
desembre passat, amb la qual se li va atorgar 
ja el segell definitiu. Durant aquests anys, el 
CEICS ha obtingut uns recursos que sumen 
14 milions d’euros.

   //  CEICS
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Impulsant la recerca d’excel·lència des del 2010
El programa RecerCaixa ha impulsat des 
del 2010 139 projectes de 31 universitats 
i centres de recerca de tot Catalunya, als 
quals ha destinat en conjunt 9.905.408 
euros. RecerCaixa es va posar en marxa 
l’any 2010 per fomentar els millors 
projectes dels grups i els investigadors 
que treballen a Catalunya, procedents 

“Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats 
catedralícies com a records vius” és el projecte que 
el professor del Departament de Gestió d’Empreses 
Mario Arias dirigirà conjuntament amb Gerard Boto, de 
la Universitat de Girona, que ha estat seleccionat en la 
convocatòria 2015 del programa Recercaixa. En aquest 
treball també participen els professors de la URV Marta 
Serrano, del Departament d’Història i Història de l’Art; 
Santiago Castellà, director de la Càtedra Tarragona 
Smart Mediterranean City, i Antoni Pérez-Portabella, del 
Departament d’Estudis de Comunicació.
El projecte ha rebut una dotació econòmica de 99.500 euros 
i té per objectiu donar pautes per afavorir una planificació 
harmònica, responsable i transparent dels nuclis històrics 
per a una millor integració social, cultural i comercial. 
Alhora, vol protegir l’autenticitat i habitabilitat sostenible 
d’aquests indrets, proposant polítiques socials equilibrades 
i eficaces, satisfactòries per a visitants i ciutadans.
Aquesta recerca pretén ser una innovació a l’hora de 
proporcionar una eina referencial i reproduïble, aplicable 
a la investigació i a l’ús social per al reconeixement de 
principis d’identitat europea, de les institucions culturals 
i democràtiques, tot difonent l’ús sostenible de les ciutats 
catedralícies.
Els resultats es podran aplicar a la investigació, a les 
accions socials, a l’impacte educatiu i a les recomanacions 
polítiques, de manera que evidenciaran com aquestes 
ciutats es converteixen en marcs referencials d’un 
patrimoni material i uns principis socials i culturals 
paneuropeus.
Fins a deu  universitats, institucions i centres d’investigació 
sumaran esforços per treballar en aquest projecte; 
concretament seran la Universitat de Girona, la Universitat 
Rovira i Virgili, el Museu Episcopal de Vic, la Universitat de 
Nàpols Federico II, la Universitat de Poitiers, la Universitat 
Hebrea de Jerusalem, la Universitat de Groningen, la 
Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, Hyperborea 
SRL i la Fundación Ars Civilis.
En total, el programa Recercaixa va seleccionar dinou 
projectes, amb una dotació de més d’1.605.400 milions 
d’euros.

tant d’universitats públiques i privades 
com de centres de recerca i, en especial, 
per donar una empenta a la recerca en 
ciències socials, àmbit en el qual s’ha 
consolidat com a programa de referència.
Aquesta línia d’ajuts, finançada per l’Obra 
Social “la Caixa” i l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP), vol 

consolidar la posició capdavantera de 
Catalunya en el camp de la recerca 
d’excel·lència. Parteix de la idea que la 
investigació és un element estratègic 
per fomentar el progrés econòmic, 
transformar la realitat i aportar millores 
que contribueixin a incrementar el benestar 
social.

Nuclis històrics protegits
El projecte “Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a records vius”, 
seleccionat dins el programa Recercaixa
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La Borsa de Treball, a ple rendiment
Des que es va renovar, fa més de dos anys, 6.000 usuaris han utilitzat aquest servei

Uns 6.000 usuaris han fet ús de la Borsa de Treball de la URV des 
que es va renovar, a finals de 2013. Aquest servei va néixer quan 
es va crear la Universitat amb l’objectiu de facilitar la incorporació 
al mercat de treball dels estudiants i titulats de la URV, i fa més 
de dos anys va fer un salt qualitatiu amb la implantació d’un nou 
sistema informàtic de gestió de currículums i ofertes de treball. 
El portal actual de la Borsa de Treball ha suposat una millora en 
la gestió del procés, tant per a les persones usuàries de la URV, 
que han augmentat considerablement, com per a les empreses 

Des de fa dotze edicions, la Universitat facilita un punt de trobada 
entre estudiants i empreses de la demarcació en el marc del Fòrum 
de l’Ocupació, una fira d’entitats i empreses organitzada per l’Oficina 
d’Atenció a l’Estudiant. Aquesta jornada va tenir lloc els dies 6 i 20 
d’abril als campus Bellissens (Reus) i Sescelades (Tarragona), i el 21 
d’abril al campus Terres de l’Ebre (Tortosa). En els darrers anys, la 
crisi econòmica ha marcat la participació en aquesta cita, que cada 
any té més resposta del sector empresarial i del públic general. 
Enguany, en l’edició de Bellissens van participar 15 empreses i 31 a 
Sescelades, a més dels estands institucionals. Pel que fa al campus 
Terres de l’Ebre, es van iniciar els tràmits de 38 nous contractes de 
treball. Durant aquestes jornades, alumnes i exalumnes de la URV 
tenen l’ocasió de rebre informació de primera mà dels responsables 
de recursos humans i obtenir respostes per a tots els dubtes sobre 
el seu futur laboral. 
A més de la fira d’empreses i entitats, també s’organitzen diverses 
activitats paral·leles d’orientació i formació per a la recerca de feina, 
així com tallers i xerrades. Enguany el periodista Carles Capdevila 
va impartir la conferència “Fem que el treball tingui sentit”, en què 

Fòrum de l’Ocupació, punt de trobada entre estudiants i empreses
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i institucions que hi publiquen les ofertes. 
Prova d’aquest èxit és que, començant des 
de zero, en aquests dos anys i mig, s’han 
assolit gairebé 6.000 usuaris registrats, s’han 
tramitat unes 1.200 ofertes de treball, 2.872 
persones s’han inscrit a les ofertes, i s’han 
comptabilitzat més de 30.000 visites als llocs 
de treball publicitats.
La Borsa de Treball s’integra a OcupacióURV, 
l’àrea d’orientació professional i inserció 
laboral del Centre d’Atenció als Estudiants 
(CAE). A més del portal Borsa de Treball i de 
la pàgina web OcupacióURV, té una pàgina a 
Facebook i un compte a Twitter. En aquestes 
xarxes socials diàriament es difonen les ofertes 
de treball i pràctiques, les activitats i accions 
de formació que s’organitzen, així com totes 
aquelles notícies relacionades amb l’ocupació 
i la recerca de feina dels estudiants i titulats 
universitaris. La pàgina de Facebook té un èxit 
important i ja ha superat els 4.000 seguidors.
Quant al funcionament del portal, es tracta 
d’un espai virtual en què interactuen 

autònomament l’empresa i la persona candidata. D’una banda, 
l’empresa publica al portal les ofertes de treball i accedeix a la 
informació dels candidats que s’hi inscriuen. D’una altra, les persones 
interessades poden accedir a la informació de les ofertes publicades 
i registrar-se com a candidats en  aquelles que els interessin. A 
diferència d’altres universitats, la Borsa de Treball de la URV és 
exclusiva per als estudiants i titulats de la URV i totalment gratuït, 
tant per als usuaris com per als ocupadors.

va remarcar la necessitat de tenir una actitud positiva per salvar-se 
d’aquest període que va anomenar “d’interregnes”. Una època de 
canvis per a la qual cal optimisme, talent, preparació, habilitats 
comunicatives, estímuls i treball d’artesania. 

Carles Capdevila, durant la seva conferència.

   //  URV-Societat



en els vessants de filòsofa i d’escriptora de ficció, i ha estat oblidada 
d’ençà la seva mort. Montserrat Palau, del Departament de Filologia 
Catalana, ha signat estudis sobre ella.
Durant la jornada que es va dedicar a l’escriptora, van tenir lloc taules 
rodones i l’actriu Carme Sansa va oferir una lectura de textos i cançons 
seleccionats de M. A. Capmany.

El PAS i la Fundació URV
Josep Anton Baixeras Sastre (Tarragona, 1927- 2008) va ser advocat, 
polític i escriptor. Pertanyia a una família de petits burgesos simpatitzants 
de la Lliga de Catalunya i va rebre una educació acurada. Va estudiar 
Dret a la Universitat de Barcelona i va treballar a la Junta del Port de 
Tarragona. Escriptor destacat, el seu currículum literari reuneix deu 
títols, principalment novel·la i teatre. El 1959 va rebre el premi literari 
Víctor Català i juntament amb l’escriptora tarragonina Olga Xirinacs va 
ser un dels autors convidats a la Fira del Llibre de Frankfurt del 2007. 
Va ser nomenat doctor honoris causa per la URV l’any 2004.
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Té per objectiu difondre i promoure la figura d’aquest escriptor tarragoní i la dirigeix la professora 
Carme Oriol

Nova Càtedra Josep Anton Baixeras

La Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català es va 
presentar a finals de 2015 i des d’aleshores treballa per difondre i 
promoure la figura d’aquest destacat escriptor tarragoní. La dirigeix 
la professora del Departament de Filologia Catalana Carme Oriol. 
Una de les activitats principals de la Càtedra va ser organitzar la II Jornada 
d’Estudi de la Càtedra, dedicada a redescobrir la figura de Maria Aurèlia 
Capmany, que va deixar el seu llegat a la URV i es pot trobar al CRAI del 
campus Catalunya. L’escriptora barcelonina (1918-1991) i Jaume Vidal 
Alcover, ambdós lligats a la ciutat de Tarragona i a la Universitat, van 
deixar els seus arxius i els fons bibliogràfics l’any 1991 a la Facultat de 
Filosofia i Lletres de Tarragona. El llegat Vidal-Capmany conté 16.355 
llibres, 548 títols de revista, la recerca dels folkloristes Sebastià Farnés 
i Aureli Capmany (avi i pare de l’escriptora), tesis doctorals, treballs 
d’investigació, memòries de llicenciatura, articles, etc. relacionats amb 
els escriptors i donats pels autors. Els arxius personals de Jaume Vidal 
Alcover i Maria Aurèlia Capmany contenen manuscrits, mecanoscrits, 
cartes, fotografies, discos i diapositives.
La figura de M. Aurèlia Capmany està encara poc estudiada, sobretot 

La URV ha signat un nou conveni 
de col·laboració amb Santander 
Universidades per fomentar activitats 
de docència, recerca i transferència 
dels resultats, així com millorar la gestió 
acadèmica i la projecció internacional. 
Entre les noves aportacions, destaca el 
suport a la Càtedra Universitat i Regió del 
Coneixement, que dirigeix el catedràtic i 
exrector Francesc Xavier Grau. L’objectiu 
és difondre el coneixement especialitzat 

en el desenvolupament territorial generat 
per les activitats universitàries, i impulsar 
una especialització regional intel·ligent 
que millori el benestar de la ciutadania.
L’acord recull també l’emissió de la 
nova targeta universitària intel·ligent 
(TUI) per als tres col·lectius de la 
comunitat (PAS, PDI i estudiants), que 
contribuirà a millorar l’eficiència de la 
gestió acadèmica i administrativa, i a 
enriquir l’oferta de serveis a la comunitat 

universitària. El Santander col·laborarà 
així mateix amb els programes de suport 
a la recerca (beques predoctorals i ajudes 
a grups emergents), amb les beques de 
mobilitat internacional amb universitats 
europees i llatinoamericanes, amb els 
premis i beques a alumnes de màster i 
amb la plataforma URV Emprèn per a al 
foment de les persones emprenedores 
i la creació d’empreses , entre altres.

Docència, investigació i projecció internacional 
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Un moment de l’actuació de Carme Sansa.



Conveni amb l’Ajuntament de Salou per desenvolupar estudis de patrimoni, història, antropologia i etnologia

La URV i l’Ajuntament de Salou han signat 
un conveni marc que busca reconèixer 
la col·laboració existent i ampliar-la a 
àmbits d’interès comú entre les dues 
institucions i en favor del territori. En 
essència, es treballarà conjuntament en 
l’estudi i la divulgació d’àrees preferents de 
col·laboració com el patrimoni, la història, 

l’antropologia, l’etnologia i aquelles 
activitats culturals o científiques que es 
considerin adequades i que tinguin com a 
objecte d’estudi el municipi de Salou. Un 
dels àmbits específics de col·laboració 
ha de ser el jaciment arqueològic de la 
Cella, del qual es preveu la total excavació, 
consolidació, museïtzació i difusió social.

Per desè any consecutiu, el Consell Social 
i la Fundación Repsol han atorgat les 
beques, de 5.000 euros anuals cadascuna, 
a estudiants que inicien els graus i als qui 
les renoven per continuar la formació a 
la Universitat. Enguany hi ha hagut cinc 
noves beques i tretze renovacions, que les 
han rebut joves que estudien Infermeria, 
Enginyeria Elèctrica, Fisioteràpia, 

Enginyeria Informàtica, Química, Publicitat 
i Relacions Públiques, Biotecnologia, 
Medicina, Enginyeria Química i Bioquímica 
i Biologia Molecular. L’objectiu d’aquests 
ajuts és fer possible l’entrada a la 
Universitat de persones que per raons 
econòmiques, culturals o de discapacitat 
no hi poden accedir i que han demostrat un 
rendiment acadèmic notable a secundària. 

La Fundación Repsol i el Consell Social reparteixen divuit beques a estudiants

L’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) 
i la URV han signat un concert hospitalari a través d’un conveni 
específic de col·laboració. L’objectiu de l’acord és utilitzar al màxim 
els serveis hospitalaris sociosanitaris, els d’atenció ambulatòria i 
els recursos humans i materials en la docència universitària dels 

Col·laboració en la docència i la recerca sociosanitàries

diversos ensenyaments sanitaris, per afavorir-ne l’actualització i 
la millora contínua de la qualitat. Així, cada any es formen i hi fan 
pràctiques més d’un centenar d’estudiants de Medicina, Fisioteràpia, 
Nutrició Humana i Dietètica i Infermeria de la URV. 

Els dos estudiants amb millor expedient acadèmic de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria (ETSE) rebran un premi de de 600 euros 
cadascun que s’atorgarà durant l’acte de graduació del curs 2015-16. 
Així es desprèn d’un conveni signat entre Caixa d’Enginyers i la URV, 
mitjançant el qual aquesta entitat també farà una aportació de 2.000 

Caixa d’Enginyers premiarà els dos estudiants amb millor expedient acadèmic de l’ETSE

euros per organitzar l’acte de final de curs de l’Escola. De la seva 
banda, el conveni també inclou el compromís de la URV a informar 
els estudiants, a través dels seus canals, sobre Caixa d’Enginyers 
i a oferir al col·lectiu les prestacions i els serveis bancaris de què 
disposa l’entitat, a fi d’atendre de les seves necessitats financeres.

L’associació europea de fabricants de matèries primeres 
plàstiques PlasticsEurope va renovar el seu compromís amb 
la URV amb la signatura d’un conveni pel qual s’impulsarà el 
coneixement científic dels materials plàstics i les aplicacions 

PlasticsEurope, compromís amb la divulgació científica

que tenen entre escolars i professors d’educació secundària 
a través del projecte APQUA (Projecte d’aprenentatge dels 
productes químics, usos i aplicacions), destinat a escolars 
i professors.

L’Institut Català del Suro (ICSuro), l’Associació d’Empresaris 
Surers de Catalunya (AECORK) i la URV, a través de la Facultat 
d’Enologia, promouran que es conegui el tapament dels vins 
i caves amb suro. D’acord amb un conveni signat al febrer, 

Acord amb l’Institut Català del Suro i l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya

totes tres entitats aprofundiran en la utilització del suro com 
a matèria primera per tapar vins i caves en la formació dels 
futurs enòlegs i en el món vitivinícola.

L’enginyera química per la URV 
Lorena Chesa ha guanyat el premi 
Dow 2016. El guardó li dóna accés a 

una posició laboral i treballarà a la 
planta de poliglicols a Dow Tarragona. 
El lliurament del premi va tenir lloc el 

Lorena Chesa, de l’ETSEQ, rep el premi Dow 2016

19 d’abril a l’empresa, i hi va assistir el 
conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Jané.
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La Unitat d’Investigació del Cinema de 
la URV, juntament amb la Filmoteca 
de Catalunya, han iniciat el procés de 
restauració i preservació de la pel·lícula 
Heroísmos, una peça única de gran 
valor històric filmada a Tarragona a 
principis del segle passat. El metratge 
localitzat fins al moment correspon 
aproximadament a la meitat del film 

original i es troba en força mal estat. De 
moment s’han restaurat i s’han pogut 
projectar els primers 40 segons, i es 
calcula que les tasques de recuperació 
costaran uns 72.000 euros, per a la qual 
es busca finançament. Les primeres 
imatges del film, fet per la Creu Roja per 
recaptar diners per a l’Hospital de Sang 
de la ciutat, es van descobrir l’any 2012.

Es restaurarà i projectarà la pel·lícula Heroísmos, rodada a Tarragona l’any 1922

La Plataforma Coneixement, Territori 
i Innovació —constituïda per 22 
organitzacions entre associacions 
empresarials i empreses, universitats 
i institucions públiques catalanes— ha 
presentat l’Agenda per a la innovació 
i la competitivitat de Catalunya 
2015-2020. L’Agenda, que vol situar 
la innovació al centre de les prioritats 

col·lectives i les polítiques públiques, 
alerta tant el Govern com la societat en 
general sobre la situació de davallada 
de la competitivitat a Catalunya 
respecte a Europa. Tot just ho fa públic 
en un moment que l’estratègia 2020 de 
la Unió Europa reconeix i demana que 
l’impuls a la innovació estigui integrada 
en el territori.

Coneixement, Territori i Innovació presenta l’Agenda per a la innovació

Un conveni entre la URV i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM) permetrà rebaixar un 10% el preu dels títols de 
transport integrat. La reducció s’aplicarà al preu final dels 
títols integrats amb més recurrència: T-Mes, T-50/30 i T-10/30 
d’una, dues i tres zones. En poden ser beneficiaris tots els 
membres de la comunitat universitària, ja siguin estudiants, 
personal docent i investigador i personal d’administració i 
serveis.

10% de descompte en els títols de transport integrat

La Universitat participa en el programa Junts Ho Podem Fer-
Juntos Somos Capaces, que promou la Fundación MAPFRE 
per impulsar la inserció laboral de joves amb discapacitat 
intel·lectual i trastorn de salut mental. En el marc d’un conveni 
signat al maig, la Universitat identificarà el lloc idoni perquè 

Promoure la integració de persones amb discapacitat

una persona amb discapacitat psíquica faci un període de 
pràctiques prelaborals que li permeti adquirir experiència 
en un entorn de treball real. S’espera que aquesta iniciativa 
sigui enriquidora no només per a aquesta persona sinó també 
per als treballadors i estudiants.

Un total de 24 estudiants han rebut les beques de mobilitat que 
des de fa dinou anys atorga la Fundació Privada Reddis. Els 
joves cursen els graus d’Economia, Finances i Comptabilitat, 
i Direcció i Administració d’Empreses i el curs 2014-15 es van 
desplaçar a setze centres universitaris de França, Escòcia, 
Polònia, Itàlia, Canadà, Gran Bretanya, Alemanya, Suècia, 

24 estudiants han rebut les beques Reddis de mobilitat

Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Fundació contribueix 
amb aquestes beques a la millora acadèmica del centre, 
ajudant a la mobilitat dels beneficiaris, que continuen així 
els estudis en un altre centre i país, fet que els proporciona 
nous coneixements, nova formació i noves perspectives com 
a futurs professionals i com a persones.

Sara Moreso, graduada en Turisme al curs 
passat, va rebre el premi PortAventura a la 
millor trajectòria acadèmica. El guardó vol 

reconèixer públicament l’excel·lència dels 
estudiants del grau de Turisme de la URV 
i facilitar-los la realització d’un projecte de 

Sara Moreso, desè premi PortAventura 

desenvolupament personal, promovent els 
valors d’iniciativa, competència, lideratge, 
responsabilitat i compromís.
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Fomentar la cultura xinesa
La URV signa un conveni amb l’Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona

34

L’Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona i la 
URV han iniciat un camí de col·laboració conjunt a partir del conveni 
que van signar al gener amb l’objectiu de promoure el coneixement 
de la llengua i la cultura xineses. L’associació està formada per 
estudiants i exestudiants de cursos d’espanyol que ofereix la URV 

La URV celebra l’Any Nou Xinès
Kungfu, ping-pong, ombres xineses, 
taitxí, karaoke, cerimònia del te... El 
campus Catalunya es va ambientar 
en la Xina i les seves tradicions el 
18 de febrer durant unes hores. La 
celebració de l’Any Nou Xinès, un 
costum que ha adoptat la URV des 
de fa set anys, es va obrir per primer 
cop al públic general, que durant 
tot el dia va participar en la festa. 
“Hem volgut crear un ambient 
perquè els nostres estudiants 
celebrin l’Any Nou Xinès amb els 
seus companys, però sobretot una 
oportunitat perquè es relacionin, 
facin amics i donin a conèixer la 
cultura xinesa a tothom qui hi 
estigui interessat”, va explicar Zhu 
Rongrong, directora de l’Associació 
d’Estudiants i Investigadors Xinesos 
que, juntament amb el Centre 
d’Estudis Hispànics de la URV i amb 
el suport del Consell d’Estudiants, 

va organitzar l’activitat. L’ Any Nou 
Xinès va començar el 8 de febrer i 
és l’any del mico vermell de foc, que 
en la creença popular significa que 

serà un any alegre, amb moviment.
Actualment hi ha uns 150 els 
estudiants xinesos que es formen en 
Estudis Hispànics de grau i postgrau.

Col·laboració amb la  Universitat de Jinggangshan 
Amb l’objectiu de promoure programes d’intercanvi en els àmbits 
de la recerca, la formació i la gestió, la URV i la Universitat de 
Jinggangshan (Xina) van signar un conveni marc de col·laboració 
que fomentarà els programes educatius i de mobilitat dels membres 

de les respectives comunitats. El pacte també possibilitarà l’impuls 
de diferents activitats acadèmiques. A aquest acord, cal sumar-hi 
els catorze que la URV ja té signats amb altres universitats de la 
Xina i amb dues de Taiwan.
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a les universitats xineses, i també de ciutadans de la 
demarcació de Tarragona. 
L’acord el van signar la presidenta de l’Associació, 
Zhu Rongrong; la directora del Centre d’Estudis 
Hispànics (CEH), Esther Forgas, i la directora del 
Centre de Formació Permanent (CFP) de la Fundació 
URV, Charo Romano. 
El CEH de la URV té com a objectiu l’ensenyament 
de la cultura hispànica i de l’espanyol com a llengua 
estrangera, i el CFP de la Fundació URV gestiona els 
programes de formació del Centre d’Estudis Hispànics. 
Totes tres entitats posaran en comú, doncs, els mitjans 
i recursos de què disposen per aconseguir la millora 
de la carrera professional d’estudiants i exestudiants 
xinesos i el coneixement de les dues llengües i cultures. 
Les entitats col·laboraran per fomentar la integració 
cultural i la millora de l’ocupabilitat de l’alumnat xinès, 
i per organitzar i difondre conferències, seminaris i 
activitats d’interès mutu de les dues cultures i llengües.
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Estudiants de la Universitat d’Hiroshima participen en un seminari internacional a la URV

Tretze estudiants japonesos van participar al març en un programa Study Abroad a Tarragona, 
seguint el IV Seminari Internacional Hiroshima 2016, que va tenir lloc al campus Catalunya. Es fa 
en el marc de la xarxa INU (Xarxa Internacional d’Universitats), de la qual són sòcies la universitat 
japonesa i la URV. El seminari constava de dues parts, una sobre mobilitat humana i drets humans, 
coordinada pel professor del Departament de Dret Públic Víctor Merino, i l’altra sobre cuidatge 
en infermeria, coordinada per la professora del Departament d’Infermeria Maria Jiménez. Els 
estudiants japonesos van aprofitar l’estada a Tarragona per compartir activitats culturals i lúdiques 
i per conèixer l’entorn. Posteriorment, el 6 de maig, el rector de la Universitat d’Hiroshima, en 
una visita a la URV, va signar un acord d’intercanvi d’estudiants entre ambdues institucions. 

Promoure l’educació acadèmica entre els estudiants de Tarragona, 
fer difusió cultural, treballar per la integració i lluitar contra la 
discriminació. Són els principals objectius de l’Associació Àrab 
d’Estudiants de Tarragona (AAET), que es va presentar al febrer al 
campus Catalunya. S’adreça a estudiants universitaris, però també 
de batxillerat, formació professional i ESO, així com als pares i mares 
dels joves, peça que considera clau per combatre el fracàs escolar a 

Neix l’Associació Àrab d’Estudiants de Tarragona

Tarragona. L’associació pretén involucrar els estudiants àrabs en la 
construcció de la comunitat tarragonina com a forma d’integració, 
facilitar l’intercanvi cultural entre estudiants i impulsar i difondre els 
valors d’igualtat entre les persones, de manera que contribueixi a 
la lluita contra la discriminació de gènere. Per aconseguir aquests 
objectius, l’entitat organitza conferències, tallers interactius, cursos, 
actes acadèmics i culturals, així com repassos, excursions i debats.

Codi ètic per a empreses catalanes que operen fora

El Grup de Recerca Territori, Ciutadania 
i Sostenibilitat, del Departament de 
Dret Públic de la Universitat Rovira i 
Virgili, elabora per a l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament un 
codi ètic de respecte dels drets humans 
i de la igualtat de gènere, per a la 
internacionalització responsable de les 
empreses catalanes. L’encàrrec s’ha fet 
després d’una licitació pública a un equip 
d’onze investigadors del Grup de Recerca 
Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, amb 
la col·laboració d’una investigadora del 
Departament de Gestió d’Empreses de la 
URV. Antoni Pigrau, coordinador d’aquest 
grup de recerca, n’és l’investigador 
principal.

A través d’una aplicació mòbil, estudiants i 
personal universitari estranger es podran 
comunicar amb el telèfon d’emergències 
112 quan no puguin ser atesos a través 
d’una trucada. L’aplicació 112 Accessible es 
basa en pictogrames de les emergències 
principals i més comunes. El Departament 
d’Interior de la Generalitat, la URV i Telefónica 
van firmar un conveni de col·laboració per 
facilitar la distribució d’aquesta aplicació 
mòbil. Telefónica proveirà de forma 
gratuïta la URV i el CAT112 de l’aplicació 
multilingüe desenvolupada. De la seva 
banda, la Universitat facilitarà la distribució 
d’aquesta aplicació entre membres de la 
comunitat universitària que visiten la URV, 
i en farà difusió i en promourà la utilització, 
mentre que el CAT112 garanteix que tractarà 
adequadament els avisos que rebi.

Es facilita el contacte dels 
visitants universitaris estrangers 
amb el 112

El cònsol del Marroc a Tarragona visita l’IPHES i la URV

Abdelaziz Jatim, cònsol del Marroc a Tarragona, va fer una visita 
institucional a la seu de l’Institut de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES) a l’abril passat. Des de l’any 2005 l’IPHES 
i la URV col·laboren amb la Universitat Mohamed I d’Oujda en 
els àmbits de l’arqueologia, la geologia, la paleontologia i la 
socialització de la ciència.  Totes dues institucions treballen en 
les diferents onades de poblament humà en una regió al sud 
d’Oujda, al Marroc Oriental. Durant la visita, el cònsol del Marroc 
va estar acompanyat per la vicerectora d’Internacionalització de 
la URV, Mar Gutiérrez-Colón; el director de l’IPHES, Robert Sala, 
, i la directora del Centre Internacional, Marina Casals. També va 
ser rebut pel rector de la URV, Josep Anton Ferré. 



La Universitat lliura la distinció M. Antònia Ferrer 2016 a la filòloga Eulàlia Lledó en el marc de la 
Setmana de la Igualtat

Reivindicar el feminisme

L’estudiosa de la llengua des de la perspectiva de gènere Eulàlia 
Lledó va rebre el 9 de març la distinció M. Antònia Ferrer de la 
URV 2016, per la seva trajectòria destacada en la defensa dels 
drets de les dones. En el discurs es va reafirmar en la necessitat 
del feminisme reivindicant el terme, que sovint està mal vist.
La distinció, que atorga la Universitat a través de l’Observatori 
de la Igualtat, està destinada a persones, entitats, institucions 
o col·lectius de la societat civil o del món acadèmic que hagin 
destacat per la seva tasca de defensa dels drets de les dones i 
de la seva visibilització. 
Eulàlia Lledó és, sobretot, una persona referent a Catalunya i a 
l’Estat en l’estudi del biaix de gènere que presenten el llenguatge 
i la literatura, i ha estat col·laboradora de la URV. En el discurs 
que va pronunciar després de rebre la distinció va reivindicar la 
paraula feminisme, que és la lluita per la igualtat entre homes 
i dones, perquè actualment continua sent útil i necessària. Va 

La URV va organitzar el 22 de febrer una jornada per donar a 
conèixer les desigualtats salarials entre homes i dones, les causes 
i les estratègies per tractar aquesta situació. A Catalunya la bretxa 
salarial és actualment del 24%, cinc punts percentuals més que 
fa cinc anys, segons va apuntar la directora d’Empowerment 
Hub, Sara Berbel.
Així, el 72% de contractes a temps parcial són ocupats per dones, 
en el 60,4% dels casos perquè no poden trobar feines de jornada 
completa. Es tracta d’un problema estructural, segons Berbel, al 
qual cal sumar el fet que les dones solen estar en més disposició 
de tenir cura de persones de l’entorn i dediquen, de mitjana, 13,39 
hores més a la setmana a les tasques de la llar.
Un altre fet és que les dones són poc presents en les professions 
més remunerades i, finalment, la segregació vertical incideix en 
el salari mitjà anual que perceben homes i dones, ja que només 
el 16% de persones directives a Espanya són dones.

La desigualtat salarial per qüestions de gènere, a debat

Maria Antònia Ferrer i Eulàlia Lledó.

al·ludir al que van dir en aquest sentit les escriptores feministes 
Virginia Woolf i Rebecca West. La filòloga premiada va repassar 
l’actualitat en el cinema i en la premsa en clau de gènere. Segons 
Lledó, poquíssimes pel·lícules recents són igualitàries i, en 
canvi, és evident que alguna cosa va canviant. Per exemple, va 
enumerar alguns articles de premsa que utilitzen en la redacció 
l’alternança de gènere.

Setmana de la Igualtat
L’atorgament d’aquest reconeixement es va fer en el marc de la 
Setmana de la Igualtat, que va tenir lloc del 3 al 10 de març. Amb 
el lema “Construint espais per a la igualtat”, aquesta iniciativa 
formativa va analitzar les conseqüències de l’acció política sobre 
la desigualtat de gènere i la implicació individual i col·lectiva per 
a la reivindicació de la igualtat efectiva.

Tot plegat té conseqüències com la renúncia al lloc de treball o 
professió,  l’estancament en la carrera professional, la confusió,  
la culpabilització i la pobresa femenina. 
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https://www.youtube.com/watch?v=M-073D0yqWQ&list=PL8yyYJSAXdwlQW9ky0jmpmmDAvqQLpU8l
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La URV investeix l’enginyer químic Hugh Scott Fogler doctor honoris causa

L’enginyer didàctic

Considerat una institució en el món de l’enginyeria química, 
Hugh Scott Fogler va rebre el 15 d’abril el reconeixement com 
a doctor honoris causa per la URV. Figura destacada tant en 
docència com en recerca i transferència de tecnologia, les 
seves idees han inspirat l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Química de la URV. 
El padrí del doctorand, Azael Fabregat, va dir que es tracta d’una 
persona “clau en la història de l’enginyeria química recent” i un 
excel·lent autodidacte, un gran investigador i un bon transferidor 
de tecnologia. 
Professor del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat 
de Michigan (EUA) des de l’any 1965, H. Scott Fogler és conegut 
arreu del món, tal com va explicar el seu padrí, perquè és autor 
de dos veritables best-sellers de la seva àrea: Elements of 

chemical reaction engineering, utilitzat com a llibre de text 
en tot el món des de la primera edició el 1986, i Strategies for 

creative problem solving, que introdueix 
aquesta competència essencial per als 
enginyers, la resolució de problemes. Les 
idees didàctiques presents en els seus llibres 

han inspirat, entre altres, el model educatiu 
que ha dut a terme l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la URV 

durant els darrers vint anys.
Ha rebut quinze guardons i premis de 

docència a la seva universitat i  als EUA, 
i deu premis per la seva tasca a la 

Societat Americana d’Educació en 
Enginyeria (ASEE) i a la Institució 

Americana d’Enginyers Químics 
(AIChE). Dos d’ells són el premi 
Warren K. Lewis, de l’AIChE, i 
el premi nacional de catàlisi 
de l’Associació d’Empreses 
Químiques.
El discurs del nou doctor de 
la URV va ser una lliçó sobre 
l’energia i el futur, titulada 
“Helping to solve the world 
challenges in energy chemical 

engineers”. Els combustibles fòssils, la font majoritària d’energia 
que avui s’utilitza, seran insuficients per satisfer la demanda 
universal i l’any 2050 preveu un col·lapse i un punt d’inflexió 
en l’economia mundial. Es va referir a les fonts alternatives 
(hidroelèctrica, eòlica o geotèrmica) i els seus condicionants, 
i especialment a l’energia solar, sobre la qual va descriure els 
diferents sistemes i les investigacions en diverses plantes als EUA.
El rector de la URV va qualificar Fogler d’”universitari en tota la 
seva dimensió”, per la seva pràctica excel·lent en les tres missions 
principals de la universitat: docència, recerca i transferència. 
“Simbolitza —va dir— el compromís que té la URV amb la societat.”
H. Scott Fogler és el primer enginyer químic que ha estat investit 
doctor honoris causa per la URV. Per al professor nord-americà, 
ha estat el primer nomenament de doctor honoris causa rebut.

La seva recerca s’ha centrat en 
l’aplicació dels principis de l’enginyeria 
de la reacció química a la indústria 
del petroli, al transport i a la reacció 
en medis porosos, en cinètiques de la 
gelificació i en l’estabilitat dels asfaltens 
en fluxos multifàsics. Ha publicat 
més de 200 articles científics i al seu 
costat s’han doctorat més de quaranta 
estudiants. Ha liderat molts projectes 

de recerca finançats per agències 
governamentals americanes i per 
companyies privades. Nou companyies 
petrolieres han confiat en ell per 
afrontar els reptes cientificotecnològics, 
en els quals han invertit només en els 
darrers anys més de quatre milions de 
dòlars. Molt recentment ha dut a terme 
un estudi, encomanat per una comissió 
nomenada pel president Obama, per 

fer recomanacions per al flux de petroli 
i productes petrolífers en el sistema 
d’oleoductes Keystone, que connecta 
el Canadà i els Estats Units a través 
de més de 5.000 km i ara en fase de 
construcció. El professor Fogler ha 
presidit l’AIChE, l’associació mundial 
d’enginyers químics més gran, fundada 
l’any 1908 i que compta amb 45.000 
membres de més de cent països.

Química i petroli

   //  Honoris Causa

52402607-m
Video ISSUU

https://www.youtube.com/watch?v=uOOLDIyyKTE
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 Carmen Claver, catedràtica del 
Departament de Química Física i Inorgànica 
de la Facultat de Química de la URV,  ha 
entrat a formar part del consell científic de 
l’Institut Públic Francès de Noves Energies 
(IPFEN) del qual fins ara formava part com 
a membre del consell assessor. Claver és 
una dels quinze integrants del consell que 
es responsabilitza de l’avaluació científica de 
la recerca que es fa en aquest centre públic.

 L’investigador de la URV Jordi Miró ha 
estat designat coordinador del grup de treball 
sobre dolor infantil de la Societat Espanyola 
del Dolor (SED). Es tracta de l’únic grup 
dedicat específicament al dolor que pateix 
una determinada part de la població, en 
aquest cas els nens. L’objectiu d’aquest grup 
és promoure l’estudi i l’atenció als problemes 
de la població infantil pel que fa al dolor. 

 La URV, la UNED i la UOC, totes tres 
amb representació al territori ebrenc, 
van organitzar al març un acte públic de 
reconeixement a l’escriptor i pedagog 
Manuel Pérez Bonfill. L’homenatge a aquest 
intel·lectual, poeta, director teatral, cronista 
de la cultura catalana i professor d’institut, 
va tenir lloc al campus Terres de l’Ebre de 
la URV amb motiu del seu 90è aniversari.

 El professor i investigador de la URV Josep Domingo-Ferrer va ser 
nomenat membre numerari de la secció de Ciència i Tecnologia de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Catedràtic de Ciència de la Computació 
i investigador ICREA Acadèmia de la URV, també va ser nomenat al 
desembre nou director acadèmic del pla Serra Húnter, de captació i 
retenció de professorat excel·lent amb criteris internacionals per a les 
universitats catalanes.

 El catedràtic de Filologia Catalana i exrector de la URV, Joan Martí i 
Castell, va rebre al desembre la distinció de fill predilecte de Tarragona, 
per la seva destacada trajectòria acadèmica, per haver estat el primer 
rector de la URV i pel seu amor a la ciutat. Joan Martí i Castell ja té la 
Medalla d’Argent de la Ciutat, va ser el pregoner de les festes de Santa 
Tecla l’any 2013 i ha format part del Senat tarragoní.

 Rosa Solà, catedràtica de Medicina de la URV, és des del novembre membre de mèrit de 
la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Amb aquest nomenament 
—només se n’han fet tres en tota la història de l’entitat— es va voler destacar la seva tasca a 
favor de l’atenció primària, la defensa de la medicina de família, així com el rigor en la recerca 
i la capacitat de descobrir talent en el seu entorn clínic i acadèmic. 

 L’estudiant del màster en Begudes 
Fermentades de la Facultat d’Enologia 
Àngela Ferreres va guanyar la cinquena 
edició de la beca que atorga Covides, la 
primera cooperativa vinícola catalana. La 
beca es concedeix al millor estudiant del 
màster i li permet gaudir d’un ajut econòmic 
per a la mobilitat, per fer una estada d’un 
quadrimestre a la Universitat de Bordeus-
Segalen. 

 La llista Highly Cited Researchers 2015, publicada per Thomson Reuters, va incloure 
el catedràtic de Toxicologia de la URV, Josep Lluís Domingo, entre els investigadors més 
influents del món en l’àmbit de les ciències agrícoles. La relació dels científics més 
influents de cada camp d’estudi es confecciona tenint en compte els articles signats 
per cada investigador que s’han situat entre l’1% d’articles més citats. Es basa en 
les dades de l’Essential Science Indicators (ESI) de la Web of Science, elaborada per 
Thomson Reuters, que és acceptada com a referència internacional sobre les revistes 
científiques indexades. 

 Amb el treball “Els additius alimentaris. Quan la ciència es troba amb 
la cuina”, Alexandra Mestre, del Col·legi La Salle de Reus, es va endur 
el primer premi de Recerca en Química 2015, al novembre passat. El 
segon lloc va ser per al treball “Poder antibacterià dels desodorants”, 
d’Eulàlia Cuartella, de l’INS La Sénia, i en tercer lloc es va premiar 
el treball “Cel·les solars de Grätzel”, d’Irene Martos, del Col·legi La 
Salle de Tarragona. L’Associació Empresarial Química i la Facultat de 
Química de la URV patrocinen aquests guardons.
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 Anna Iglesias va ser la guanyadora del 
premi beca de la Fundació Coll-Urgellès. 
L’estudiant va ser considerada la millor 
de nou accés a un grau de la Facultat 
d’Economia i Empresa, ja que fa el doble 
grau d’Administració i Direcció d’Empreses, 
i Finances i Comptabilitat, i la Fundació li ha 
atorgat un premi beca de 1.800 €.

 La Fundació Caixa d’Enginyers ha atorgat la 
tercera beca Isabel de P. Trabal a Francisco 
J. Huera-Huarte, investigador i professor 
d’Enginyeria Mecànica de la URV. El guardó 
es concedeix amb l’objectiu de promoure 
l’excel·lència en la recerca científica amb 
component social. El projecte consisteix 
a comprendre molt bé els sistemes de 
locomoció d’espècies animals aquàtiques per 
poder dissenyar nous prototips de propulsió 
marina destinats a vaixells.

 El professor del Departament de Dret Públic 
Mario Ruiz va ser nomenat director de dues 
revistes científiques sobre Filosofia del Dret: 
Anuario de Filosofía del Derecho, que editen 
des de 1953 el Ministeri de Justícia i el BOE, 
i de Cuadernos Electrónicos de Filosofía 
del Derecho. Mario Ruiz també pertany als 
consells assessors o de redacció d’altres 
revistes especialitzades del seu àmbit.

 La doctoranda de la URV Clara Granell 
ha guanyat una de les nou beques 
competitives que concedeix la James 
S. McDonnell Foundation als estudiants 
de doctorat que investiguen sobre els 
sistemes complexos. Aquest guardó permet 
als guanyadors cursar un postdoctorat 
durant dos anys a la universitat del món 
que triïn. Granell aprofundirà en els seus 
coneixements d’estadística al Departament 
de Matemàtiques de la Universitat de Carolina 
del Nord (Chapell Hill, Estats Units), per la 
qual cosa la fundació li finança la recerca 
amb 200.000 dòlars. 

 Un estudi sobre els autors i institucions 
que més publiquen en revistes científiques 
de l’àmbit de ciència regional ha situat el 
professor titular del Departament d’Economia 
de la URV Josep Maria Arauzo al número 
31 del rànquing mundial i a la Universitat 
Rovira i Virgili, en la posició 42 en la categoria 
d’institucions. El treball s’ha publicat a la 
revista científica Growth and Change.

 El programa ICREA Acadèmia 2015, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats, ha reconegut tres investigadors de la URV. Són Montserrat Diéguez, del 
Departament de Química Física i Inorgànica —que ja havia estat distingida amb aquest 
reconeixement el 2009—; Josep Maria Poblet, del mateix departament, i Sergio Nasarre, 
del Departament de Dret Privat, Processal i Financer

 El projecte Imprescindibles de l’Any va concedir el tercer premi a la campanya “Som 
la pera”, que promou l’alimentació saludable i l’esport entre els adolescents europeus. 
La va dirigir el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) de Reus, amb la participació 
de l’Hospital Sant Joan, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV i de 
la Càtedra URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació. 
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La col·lecció recull les experiències vitals i professionals d’enòlegs que treballen a diferents zones 
vitivinícoles de Catalunya

Enòlegs de la URV, protagonistes 
a Retrats de Vi

Toni Sànchez-Ortiz, Francesc Ferré i Anna Espelt descriuen experiències 
vitals i professionals a Retrats de Vi, tres volums editats per Publicacions 
URV en català, castellà i anglès en versió paper i digital, que ha escrit 
la periodista i sommelier Ruth Troyano amb imatges del fotògraf Maoz 
Eliakim. En total se’n faran sis, tots protagonitzats per enòlegs formats 
a la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili.
Editats per Publicacions URV i Arola Editors, són una immersió en la 
vida de dos enòlegs i una enòloga que treballen en diferents regions 
vitivinícoles de Catalunya: Sànchez-Ortiz té projectes a la DOQ Priorat, 
la DO Tarragona i al Montsant; Ferré, a la DO Terra Alta, i Espelt, a la 
DO Empordà. Els llibres també tenen una versió digital disponible al 
web de Publicacions URV.
A més, un total de 3.000 ampolles de vi (1.000 de cada celler) inclouen 
una etiqueta amb codi QR que permet als consumidors accedir al 
llibre a través del dispositiu mòbil i conèixer directament l’autor de la 
referència que tasten. 
Els llibres recullen reportatges en profunditat realitzats mitjançant 
entrevistes personals i visites a la vinya i al celler. Tots tres volums són 
fruit d’hores compartides amb cadascun dels enòlegs per entendre per 
sobre de tot el seu vincle amb la terra i el seu estil de fer vi, però també 
com s’ha anat definint la seva figura des que van sortir de la universitat 
de Tarragona i com el projecte del vi els ha forjat també com a persones.
Els textos i les imatges fotografien un moment concret de la seva trajectòria 
professional, però hi ha espai també per a reflexions i impressions sobre 
el món del vi i il·lusions i reptes de futur professionals.

Aquest projecte es va iniciar al gener de 2015 amb el temps de poda a 
la vinya i es completa, en una primera fase, amb els ceps esperant la 
floració del mateix any. És, per tant, també una col·lecció que permet 
resseguir el cicle anual de la vinya i el canvi del paisatge a cada estació.
Tots els llibres guarden la mateixa estructura amb la idea de completar 
un cicle. Es tracta de la primera col·lecció d’aquestes característiques 
que edita Publicacions de la URV i representa un viatge per la riquesa, 
la diversitat i la qualitat vitivinícola catalana. En cada volum hi ha un text 
inicial que inclou un poema o un escrit literari que revela la filosofia i la 
manera de fer de l’elaborador. Seguidament, es troba un resum executiu 
escrit amb voluntat literària que descobreix la manera d’apropar-se i 
entendre el vi de l’enòleg. El cos central són capítols que giren al voltant 
del primer contacte de l’enòleg amb el vi, la URV, la vida i el marc cultural.
Retrats de Vi també inclou un apartat que dóna valor a una de les eines 
principals de treball dels enòlegs, les mans.  A més, aquesta secció 
aplega versos i referències musicals que fan enaltir el valor fonamental 
de la viticultura. La part final del llibre és una guia breu de restaurants 
i locals que recomanen els mateixos enòlegs. Sovint són espais que els 
inspiren  on el vi té una presència més que destacada.
 En els llibres hi ha un apartat en què enòlegs, sommeliers i persones 
que han seguit la trajectòria professional dels protagonistes la valoren 
i la contextualitzen. Així, hi ha paraules dels sommeliers del Celler de 
Can Roca, Josep Roca; d’El Bulli, Ferran Centelles, i de Monvínic, Cèsar 
Cànovas; de dissenyadors gràfics, d’actors i d’artistes, de professionals 
d’àmbits diversos i de companys d’aula i d’amics que se sinceren.

Toni Sànchez-Ortiz, Francesc Ferré i Anna Espelt, amb l’autora del llibre, Ruth Troyano, i el responsable de Publicacions URV, Jaume Llambrich.

   //  Publicacions URV



L’opinió de l’alumnat amb fracàs escolar i baix rendiment acadèmic a l’ESO
Diversos autors. A cura de Gabriel Comes i Maria Vives
Els alts nivells de fracàs escolar de l’Estat espanyol i les implicacions personals i socials que 
comporta signifiquen un problema seriós que transcendeix l’àmbit educatiu. Aquest estudi, finançat 
per la Fundació Propedagògic, pretén fer aportacions que ajudin els professionals de l’educació i els 
responsables de les polítiques educatives a prendre les decisions més adients per millorar la qualitat 
de l’educació que s’imparteix. El treball parteix d’una realitat escolar i dóna veu als protagonistes: 
l’alumnat de l’ESO assistent a les aules obertes que ha tingut dificultats acadèmiques per seguir a 
l’aula ordinària.

La supervisión en la acción social
Carmina Puig Cruells
Aquest llibre desenvolupa la idea que la supervisió és un procés que sol produir-se i aplicar-se tant 
en l’exercici professional com en la formació acadèmica o contínua, i té com a objectiu reflexionar 
sobre el quefer professional i els sentiments que acompanyen l’activitat, així com contrastar els 
marcs teòrics i conceptuals amb la pràctica quotidiana. Es concep, doncs, com un espai de formació 
i renovació al llarg de l’exercici professional, en què cal preguntar, dubtar i canalitzar, en ocasions, 
la impossibilitat de trobar solucions. També es caracteritza per la reflexió sistemàtica sobre l’acció 
professional sense funcions de control. Si bé l’àmbit de partida és el treball social, aquest estudi es 
dirigeix a totes les disciplines psicosocials.

Fam de pa i de terra
Antoni Gavaldà
“El relat d’Antoni Gavaldà té un gran interès per a tots aquells que estiguin interessats a conèixer 
el que va succeir a Catalunya durant la Guerra Civil, ja que els problemes generals que afectaven 
l’economia catalana es barrejaren amb la diversitat de preses de posició ideològiques, que, a la 
seva vegada, recobrien interessos dispars i, per tant, preferències alternatives sobre la manera 
d’endegar el camp. Estudis d’aquesta mena ens estan donant una bona aproximació a la complexa 
història d’aquells anys.”
(Fragment del pròleg de Josep M. Bricall)

Llibres de recerca sobre el Camp de Tarragona, ara en digital
El Cercle d’Estudis Guillem Oliver del 
Camp de Tarragona i Publicacions URV 
han signat un acord de col·laboració per 
posar a l’abast de la societat l’edició digital 
de llibres de recerca centrats en el Camp 
de Tarragona i la ciutat de Tarragona. 
Durant l’any 2016 la col·lecció Publicacions 
del Cercle d’Estudis Històrics i Socials 
Guillem Oliver del Camp de Tarragona 
(CEHSGO) recull l’edició digital dels llibres 
d’investigació que edita l’entitat. El Cercle 
es va fundar l’any 1989 amb l’objectiu de 
donar a conèixer els darrers treballs de 
recerca o de divulgació que en l’àmbit de la 
història i de les ciències socials se centren 
en l’espai de la ciutat de Tarragona i del 
Camp de Tarragona.

El llibres es poden trobar a la llibreria 
digital Unebook, un portal en què participa 
el segell editorial de la Universitat, 
Publicacions URV, i comercialitza totes 
les obres que publiquen les editorials 
universitàries. A més, les obres estan 
disponibles a les plataformes Google Books 
i GoogleScholar. 
Amb la difusió a través d’aquests cercadors, 
la Universitat projecta aquests títols en un 
dels arxius bibliogràfics més visitats de la 
xarxa. De fet, el servei ja compta amb més 
de cent llibres del segell Publicacions URV 
a l’abast del públic.
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L’aposta per Tarragona 2017
La construcció de les futures instal·lacions del complex Sant Jordi dotaran la ciutat i la Universitat d’unes 
infraestructures esportives que estaran a punt per als Jocs Mediterranis Tarragona 2017

Les obres del complex Sant Jordi avancen a bon ritme. Al maig del 
2017 la ciutat disposarà de més equipaments i un nou espai públic. Es 
construeix un pavelló per a la competició de voleibol dels Jocs Mediterranis 
Tarragona 2017 i un centre esportiu, una nova residència universitària i 
un aparcament. Amb aquesta nova infraestructura, la URV vol impulsar 
l’esport a la Universitat i sumar-se així a la forta aposta que la ciutat fa 
amb motiu de la celebració d’aquest esdeveniment esportiu de caràcter 
internacional. 
Les obres al solar, situat entre la rambla President 
Companys, l’avinguda d’Andorra i el carrer Marquès 
Guad el Jelú, van començar al desembre de 2015, de 
la mà de la constructora OHL. Actualment hi treballen 
un centenar de persones i es preveu que el nombre 
de treballadors augmenti. 
La Generalitat, titular de l’espai, va cedir els terrenys 
a la Universitat per 75 anys. Després la URV va adjudicar a l’empresa 
Viding Fitness SLU la construcció i explotació durant quaranta anys del 
pavelló, el centre esportiu i la residència del complex Sant Jordi, amb un 
pressupost de més de 12 M €. Un aparcament amb capacitat per a 85 
places i una plaça com a espai de relació entre els diferents equipaments 
completen la zona.
Segons l’arquitecte Josep Ferrando, guien les obres tres idees: la versatilitat 
dels edificis, fent referència que el centre esportiu acollirà el pavelló 
per als Jocs Mediterranis i després l’utilitzarà la ciutadania; la voluntat 
de generar ciutat, ja que l’espai connectarà amb vials amb els carrers 
adjacents fent teixit urbà, i el guany d’un gran espai públic per a tothom.
El centre esportiu acollirà la competició de voleibol dels Jocs Mediterranis 
Tarragona 2017, que tindran lloc del 30 de juny al 9 de juliol. La instal·lació 

complirà tots els requeriments exigits per la FIVB per a competicions 
internacionals de la disciplina amb rang de jocs olímpics. Tindrà una 
capacitat per a 1.000 persones i disposarà d’àrees destinades als esportistes 
i la competició, així com a l’organització, control antidopatge, mitjans de 
comunicació i espectadors.
Un cop finalitzat l’esdeveniment, la instal·lació es modificarà per donar 
cabuda a la zona d’aigua del complex esportiu, incloent-hi la piscina de 

natació, piscina d’aiguagim, spa, bany turc i sauna. 
El centre esportiu oferirà també piscina exterior i 
solàrium, sala de fitnes, quatre pistes de pàdel, quatre 
sales d’activitats i bar cafeteria. Estarà obert a ús 
universitari i ciutadà a preus mòdics.
La nova residència d’estudiants començarà a funcionar 
a partir del curs 2017-18. L’edifici, funcionalment 
autònom però també complementari de la residència 

Sant Jordi que hi ha ara, va destinada a professors, investigadors, estudiants 
de grau i postgrau. Oferirà 80 estudis per una o dues persones, tindran 
uns 25m2 útils i disposaran de dormitori, zona d’estar i de treball o 
estudi, cuina i bany complet. Es complementaran amb diferents sales 
d’ús comú i bugaderia. Els nous allotjaments s’afegeixen a la capacitat 
d’acollida de la residència existent, que és de 170 persones.
El complex Sant Jordi tindrà, doncs, usos residencials i esportius i 
Tarragona recupera així aquest espai urbà.
L’empresa Viding Fitness SLU vol millorar la qualitat de vida de les 
persones de totes les edats i disposa de centres esportius a Sevilla i 
Madrid. RESA, sòcia de Viding al complex Sant Jordi, és l’operadora 
de la nova residència, i és líder en el sector de la gestió de residència 
universitàries a tot l’Estat.

   //  Viu la URV
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Daudén, el segon (-73 kg) 
i Maria Sarlé també va 
quedar classificada en 

segona posició (70 kg).
En pàdel Anton Sans 
i Gerard Francino van 
quedar primers, i en 
taekwondo, Esther 
Moreno va ser la 

primera classificada a 
la categoria de -53 kg; 
Judith Asensio també 
va obtenir el primer lloc 
(-57 kg), Xena Rodera i 
Gibet Gallego van ser 
segones (+73 i -57 kg, 
respectivament) i Sergio 
Torres va ser el tercer 
(-80 kg). Gallego va 
participar al Campionat 

d’Espanya Universitari en el pes -62 
kg iva aconseguir una medalla de bronze. 
Com a novetat enguany, el Campionat de Catalunya Universitari ha 
inclòs els E-Sports, uns jocs electrònics en què la URV va participar 
amb 25 jugadors en la modalitat individual i amb 65 en la d’equips, 
que integraven onze grups concursants. Magí Montero va proclamar-
se subcampió de la modalitat individual i l’equip Informal URV va ser 
finalista.
Un total de 35 esportistes de la URV van participar en la modalitat 
d’esports de platja (futbol platja masculí i femení, vòlei platja masculí 
i femení i ultimate mixt) del Campionat de Catalunya Universitari.  
La selecció URV de futbol platja femení va ser l’equip URV més ben 
classificat de la jornada. La URV també va aconseguir medalla de plata 
en vòlei platja femení (Casamor-Vilajosana) i masculí (Naya –Orduña).

Cursa UNIRUN
La cursa de les universitats catalanes, que enguany ha fet la segona 
edició, va comptar amb 50 corredors de la URV. En la classificació 
general per universitats, la URV va quedar en l’11a posició. 

Cursa d’orientació de la Xarxa Vives
La Universitat de València va organitzar enguany aquesta competició 
a la localitat de Titagües, on Laia Gil va fer podi en tercer lloc a 
les curses de mitja i llarga distància. L’equip de la URV va quedar 
segon en la classificació per equips, darrere de la Universitat 
d’Alacant.

Universities Games 
Del 22 al 26 de juliol es disputen a la ciutat croata de Rijeca els 
European Universities Games, en què la URV també participarà amb 
les onze universitats catalanes en les disciplines de judo, taekwondo 
i natació. La URV estarà representada per sis estudiants: Cristòfol 
Dauden (judo), Biel Arilla i Laura López (natació), i Gibet Gallego, 
Esther Moreno i Judith Asensio (taekwondo).

Esforç, suor i podis
Uns 350 esportistes s’entrenen durant tot l’any per representar la URV a les diferents competicions esportives 
universitàries

Entrenaments, fases eliminatòries, nervis, marques personals. Cada 
any, centenars d’estudiants participen en representació de la URV 
en diferents competicions esportives universitàries: Campionats de 
Catalunya Universitaris, Unirun o European University Games són alguns 
dels tornejos per als quals aquests estudiants s’entrenen durant tot el 
curs. La URV ha seleccionat enguany 350 esportistes que concursen 
a títol individual o participant en esports d’equip.

Campionats de Catalunya i d’Espanya Universitaris
En En el Campionat de Catalunya Universitari van participar en la 
modalitat d’equips 135 jugadors que van competir en 14 grups de diferents 
disciplines. En modalitat individual, van participar-hi 50 estudiants.
En aquesta competició l’equip de natació de la URV va aconseguir la 
seva millor classificació de la història amb el primer lloc al campionat. 
En aquesta disciplina, també es van obtenir altres resultats destacables. 
Biel Arilla va quedar en segon lloc de la classificació de la taula FINA 
–que permet la comparació entre nedadors d’edat o sexe diferent i 
entre diferents proves de natació. Laura López va acabar en quart 
lloc, Oriol Legarre i Judit Rossell, en sisè, i Sara Cabré va ser setena. 
Al Campionat d’Espanya Universitari, la millor nedadora URV, Laura 
López, va aconseguir dues medalles: l’argent en 50 metres braça i el 
bronze en 200 metres braça. 
Pel que fa a atletisme, Andrés Ramos va assolir el tercer lloc en 500 
metres llisos i a la classificació general masculina. Ramos, que va anar 
al Campionat d’Espanya Universitari, va classificar-se per la final dels 
400 metres llisos, on va quedar en setena posició. 
En karate, Àlex Asna va ser el primer en la categoria de -67 kg; Ariadna 
Molina també va quedar la primera (-61 kg), i en la participació al 
Campionat d’Espanya Universitari va aconseguir la medalla de bronze. 
Francesc Oliver i Marta Ballabriga van ser els segons (-75 i -61 kg, 
respectivament), Jon Rodríguez va aconseguir el tercer lloc (84 kg) i 
Ignacio Cancio també va ser el tercer a la classificació de kata. 
Quant a  judo, Gerard Garriga va obtenir un primer lloc (-60 kg), Cristòfol 
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La Cantonada científica
El cicle Ciència a la Cantonada es converteix en una cita de referència entre la divulgació científica de la ciutat

Curiositats interestel·lars, trucs, secrets i experiments de la química 
a la cuina, el masclisme des de l’antiga Grècia, el dolor en els 
infants... Són alguns dels temes que des del mes de novembre s’han 
tractat en les tertúlies científiques que un cop al mes tenen lloc 
al cafè La Cantonada, a Tarragona. És la segona edició d’aquesta 
fórmula, que va començar al curs 2014-15 al Cafè Metropol, i s’ha 
convertit en una cita de referència pel que fa a la divulgació de la 
ciència a la ciutat. 
El cicle Ciència a la Cantonada es va iniciar l’11 de novembre amb la 
conferència “La llum, l’origen dels colors... i molt més!”, amb Mar 
Reguero, professora de Química Física a la URV. I es tanca parlant 
de “La ciència en la música pop”, en què John Style, professor 
d’Estudis Anglesos, explicarà com la ciència ha demostrat que 
el públic que escolta una cançó pot percebre un missatge o un 
altre segons qui la canti. Per il·lustrar-ho, posarà exemples de 
música coneguda mundialment (Bob Dylan, The Beatles, Oasis 
o Village People), i analitzarà la música pop actual des d’un punt 
de vista científic, tant des de la perspectiva dels espectadors com 
de la dels creadors.
Durant el cicle Ciència a la Cantonada d’aquest curs s’han trobat 
el segon dimarts de cada mes diferents investigadors de la URV, 
que han acostat temes científics als assistents i els han permès, 

en alguns casos, fins i tot fer petits experiments. Jordi Andreu, 
professor de Gestió d’Empreses, va explicar quines són les deu 
estafes més grans de la història; Joana Zaragoza, professora de 
Filologia Catalana , va parlar sobre l’herència de la Grècia antiga 
en matèria de masclisme; Roger Cabré, professor d’Enginyeria 
Electrònica, Elèctrica i Automàtica i Urbano Lorenzo, professor de 
Psicologia, van donar conceptes bàsics d’astronomia i van descobrir 
algunes de les curiositats més interessants del cosmos. En una 
tertúlia molt experimental, Sílvia de Lamo, professora d’Enginyeria 
Química, va parlar de l’estreta relació que hi ha entre la cuina i la 
química, així com de processos innovadors i de textures noves, i 
les persones que hi van assistir van poder experimentar tècniques 
com l’esferificació d’aliments. 
De la seva banda, Jordi Miró, professor de Psicologia, va desmitificar 
la creença que els infants no senten el dolor i va fer un apropament al 
dolor crònic infantil. Carme Aguilar, professora de Química Analítica 
i Química Orgànica, va descobrir als assistents el paper fonamental 
que sempre ha tingut la química en la ficció cinematogràfica. 
La proposta Ciència a la Cantonada està impulsada per la Unitat 
de Comunicació de la Ciència (ComCiència) de la URV, amb la 
col·laboració del cafè La Cantonada, i amb el suport de la Diputació 
de Tarragona. 

Ciència al carrer
Més de 2.000 persones van participar en la 
Setmana de la Ciència 2015 a la URV, que va tenir 
lloc de l’11 al 27 de novembre. Monòlegs científics, 
tallers, rutes teatralitzades sobre Martí i Franquès 
i conferències sobre ciència van ser les activitats 
més destacades en aquesta edició que, després de 
vint anys, s’ha convertit en l’esdeveniment anual de 
divulgació de la ciència més important en l’àmbit 
europeu. Una de les propostes que va tenir millor 
acollida va ser l’activitat Ciència al Teatre, que per 
segon any consecutiu va omplir amb més de 400 

persones el Teatre Bartrina de Reus pel concurs 
“Vols saber què investigo?”, en què estudiants 
de doctorat de la URV fan monòlegs científics 
per explicar al públic de manera entenedora i 
atractiva la seva recerca. Va guanyar aquesta edició 
Ignacio Funes, amb el monòleg “Rompamos el 
agua”, que també es va endur el premi del públic. 
També van tenir una excel·lent resposta de públic 
els tallers organitzats en el marc del projecte 
APQUA de la URV, amb el patrocini de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT), així 

com els tallers fets en el marc del programa Fem 
Recerca! Per segon any consecutiu es va repetir 
la ruta teatralitzada Martí i Franquès, que recorre 
diversos espais de Tarragona. 
Coincidint amb la Setmana de la Ciència, es van 
organitzar dues jornades del Dia de la Ciència a 
l’Ebre, una iniciativa de la URV al campus Terres 
de l’Ebre que obre les portes de la Universitat als 
estudiants de segon curs de batxillerat i els motiva 
a participar directament en reptes relacionats 
amb la recerca. 

   //  Viu la URV
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Video ISSUU

https://www.youtube.com/watch?v=mU50JuRr0Uw&list=PL8yyYJSAXdwluiogrH_bTNw9AXGJi0jao
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Aliança social
Estudiants i professors de la URV comencen els contactes amb les entitats socials per iniciar projectes conjunts

Un centenar d’estudiants i professors de la 
URV van entrar en contacte amb disset entitats 
de Reus que es dediquen a l’acció social, la 
cooperació, el medi ambient, la cultura, la salut 
o associacions veïnals, per tal de conèixer les 
seves iniciatives i poder iniciar un treball per 
desenvolupar un projecte conjunt. En la tercera 
edició del Mercat de Projectes Socials, que es va 
fer a l’abril, les entitats van presentar 34 projectes 
a un centenar d’estudiants i professors. Són 
propostes que es podran desenvolupar com a 
treballs de fi de grau o treballs de fi de màster 
durant el curs acadèmic vinent, en el marc del 
programa Aprenentatge  Servei.
A banda de les presentacions, les entitats 
van exposar els seus projectes al mercat per 
entrar en contacte directe amb els alumnes i 
els professors de la URV. Durant la jornada es va 
presentar el catàleg que incorpora el centenar de 
propostes de les edicions anteriors, a les quals 
també poden accedir els estudiants. Una vegada 
feta aquesta presa de contacte, els responsables 
dels graus i dels màsters implicats en la iniciativa 
triaran les  propostes que s’adaptin a les línies d’investigació i a partir 
del curs 2016-17 començar a vincular les entitats amb els estudiants 
per poder executar les propostes concretes.
El Mercat de Projectes Socials és una activitat que compta amb el 
suport del Consell Social de la URV i en aquesta tercera edició s’inclou 
en les accions específiques de formació de l’Institut de Ciències de 
l’Educació. Fa dos anys es va organitzar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Reus i l’any passat l’Ajuntament de Tarragona va 
facilitar el contacte amb les entitats de la ciutat. Aquesta tercera 
edició ha tornat a Reus, concretament a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura, al campus Bellissens.

L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Treballar 
sobre les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo fa 
possible la formació dels estudiants no només com a professionals sinó 
també com a ciutadans que, amb un bon nivell cultural, coneixements 
i habilitats específiques i un esperit crític i humanista, siguin la base 
d’una societat més justa, solidària i sostenible.
De la primera edició del mercat en van sortir 23 projectes que van 
acabar en 25 treballs de final de grau i màster de 19 titulacions. En 
l’edició de l’any passat es van concretar 22 projectes i se’n van fer 32 
treballs de 15 titulacions.

Horts socials, cosa de tots

La Fundació Triodos ha seleccionat els horts socials de la URV per fer 
una campanya de captació de fons, “Im(plantem) valors a la Universitat”, 
a fi que el projecte pugui avançar. A més d’aportacions econòmiques, 

es necessiten professionals que dediquin el seu temps a la iniciativa.
El projecte Horts Socials ha preparat, construït, arranjat i convertit una 
zona del campus Catalunya de la URV, que es trobava en desús, en un 
espai agrourbà. Aquesta feina ha implicat la interacció de col·lectius 
socialment vulnerables amb els membres de la comunitat universitària, 
de manera que s’ha incentivat la convivència social i ambiental en aquest 
espai. Ja s’hi han fet collites, i a més de l’equip iniciador, gent de la 
comunitat universitària i persones grans de la Fundació Onada tenen 
cura dels cultius. Són els primers horts socials creats a Tarragona. 
Ara el projecte continua recaptant fons per avançar i finançar-se de 
nou, per consolidar-se i enfortir-se aportant tot el seu potencial no 
només a la Universitat, sinó també a la ciutat.
Els fons recaptats fins al moment permeten construir algunes casetes 
de fusta per guardar les eines, ampliar el nombre de parcel·les i impartir 
tallers sobre agricultura ecològica i sobre el cultiu d’horts urbans. 
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Més de 150 persones van assistir al lliurament dels 21 premis 
als millors treballs de recerca i crèdits de síntesi que es 
van presentar a la darrera edició del Fòrum TRiCS. Aquesta 
iniciativa està organitzada pel Departament d’Ensenyament, 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i, 

L’ETSE i l’ETSEQ premien els 21 millors treballs de recerca presentats al Fòrum TRiCS

enguany per primer cop, amb la col·laboració de la URV que, 
a banda d’organitzar-hi tallers científics, va convocar els 
premis als millors treballs relacionats amb els graus que 
s’imparteixen a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) 
i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ).

La Facultat de Ciències de l’Educació 
i Psicologia va organitzar un acte per 
recordar i reconèixer els mèrits de la 
mestra republicana Montserrat Bertran 

Homenatge a la mestra republicana Montserrat Bertran

(Torrelles de Foix 1891-Barcelona 1967). 
L’acte va comptar amb la presència de 
la seva filla, Isabel Galès, i de les nétes, 
Neus i Anna Lorenzo. Durant l’acte es va 

recordar la concepció moderna que tenia 
de l’escola i es va descobrir una placa en 
el seu record que donarà nom a l’Aula 
de Didàctica de les Ciències Socials.

L’aparcament de bicicletes del campus 
Sescelades disposa aquest curs 
2015-16 de 12 places més del tipus 
U invertida, un sistema que millora la 
seguretat a l’hora de lligar la bicicleta 

La URV millora els serveis que ofereix als usuaris que arriben en bicicleta

i redueix el risc de robatori. També 
s’han començat a instal·lar bombes 
d’aire a disposició dels ciclistes URV, 
un sistema per inflar les rodes de 
manera fàcil i ràpida. Actualment 

n’hi ha al campus Catalunya i 
pròximament se n’instal·laran a 
Sescelades. També s’ha millorat la 
visualització dels pàrquings amb una 
nova senyalització.

La proposta “Univers URV”, de l’estudiant Laura Carro, del 
grau de Publicitat i Relacions Públiques, va ser l’escollida per 
il·lustrar la carpeta que es farà servir el curs que ve. En la 
votació electrònica del V Concurs de Disseny, l’obra presentada 
va rebre 1.068 vots dels estudiants.

“Univers URV”, el disseny escollit per a la carpeta 
dels estudiants 2016-17

Els 1.941 estudiants que van respondre l’enquesta realitzada 
sobre el procés d’automatrícula han fet una valoració més positiva 
(7,52) que el curs anterior (7,02). Aquesta enquesta es fa des 
del curs 2013-14 i, d’acord amb els resultats de cada any, s’han 
fet millores en el procés de matriculació. Al curs 2014-15, per 
evitar dificultats en l’accés a l’automatrícula, es van distribuir els 
estudiants en franges de 30 minuts, tal com s’ha fet en l’actual.

El procés de matrícula del curs 2015-16, 
valorat amb un 7,52

Carla de la Fuente es va endur el primer premi de la IV 
Olimpíada de Geografia, el segon va ser per a Helena Grau i el 
tercer, per a Maryeline Cristal Mesa. L’Olimpíada va registrar 
una alta participació, amb un total de 138 estudiants, i la 
Facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca va acollir les 
proves, que van tenir lloc al març. El concurs premia els 
alumnes que demostrin un millor coneixement dels continguts 
de la matèria de Geografia del nivell de batxillerat. 

L’estudiant Carla de la Fuente, guanyadora de la IV 
Olimpíada de Geografia

Els membres de K-9 van tornar satisfets de la tasca feta 
durant una setmana a l’Equador, on van ajudar en les feines 
posteriors al terratrèmol que va patir aquest país el 16 d’abril. 
Atenent la crida de l’Equador, Pere Frutos, David Mercader i 
Joan Capdet, de Creixell, amb el suport de la URV Solidària, van 
marxar cap a aquell país acompanyats dels gossos Abu, Afri i 
Sumo. Un cop arribats al destí, s’hi van afegir tres membres 
més de la delegació de l’ONG a Xile i tres tècnics: un metge, 
un cirurgià i un expert en estructures. La seva feina es va 
centrar a localitzar cossos, al costat de l’exèrcit i la població 
civil, a la província costanera de Manabí.

L’ONG K-9 canina de rescat i salvament intervé a l’Equador

   //  Viu la URV
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UN PASO ADELANTE

“LA INVESTIGACIÓN QUE HACEMOS EN EL IDIBAPS ESTÁ RECONOCIDA Y ESO 
FACILITA LAS COSAS”

A punto de finalizar el curso académico 2015-2016, podemos decir que 
hemos dado un paso adelante en nuestro compromiso con la sociedad 
basado en la excelencia y la internacionalización, y en la investigación como 
apoyo de una buena docencia y de una sólida transferencia de conocimiento 
a la sociedad. Lo avalan los cinco informes que hemos presentado a lo 
largo del curso sobre la formación, la investigación y producción científica, 
la tercera misión, las personas que hacen la URV y la eficacia y eficiencia 
en el uso de los recursos. De estos últimos se puede ver un resumen en las 
páginas 6 y 7 de este número de la Revista URV; todos ellos, por otra parte, 
pueden consultarse en la web de la Universidad.
En cuanto a formación, destaca el incremento del número de tesis leídas, 
con unos programas de doctorado en que uno de cada tres estudiantes es 
internacional, y el significativo aumento de estudiantes de máster. Por lo 
que respecta a la investigación, ha sido de nuevo uno de los puntos fuertes 
de la Universidad, con un incremento de la producción científica y de su 
impacto, así como de los fondos competitivos y no competitivos destinados 
a la investigación, hasta situarse en volúmenes similares a los anteriores a 
la crisis. Algunos de los resultados más destacados de la investigación de 
la URV se presentan en las siguientes páginas.
También se ha continuado ejecutando el conjunto de actuaciones de 
tercera misión, que muestra la contribución de la URV al desarrollo 
territorial, social y económico de las comarcas meridionales de Cataluña. 

Una buena muestra es la aportación a los Juegos del Mediterráneo 2017, 
que tendrán lugar en Tarragona, tanto con el desarrollo del programa 
educativo del proyecto como con la construcción del pabellón que acogerá 
las competiciones de voleibol (página 42).
Complementariamente, el análisis sobre la eficiencia y la eficacia de la 
organización, además de facilitar la rendición de cuentas, demuestra 
un buen uso de los recursos que la sociedad pone a disposición de la 
Universidad. Estos resultados son fruto de la dedicación de las personas 
que hacen la URV a diario, el personal docente e investigador y el personal 
de administración y servicios, su capital, que, junto con la interrelación con 
los estudiantes y la interacción con la sociedad, nos permiten avanzar en 
el camino hacia la mejora continua.
Estos resultados nos son también reconocidos desde fuera, con el aval 
definitivo del CEICS como Campus de Excelencia Internacional (página 
29) o la destacada posición de la URV, por tercer año consecutivo, entre 
las cien mejores universidades del mundo con menos de cincuenta años, 
concretamente en el puesto 83, de acuerdo con el ranking 150 under 50 del 
Times Higher Education (THE), tal y como se explica en la página 8 de la 
revista que tiene en sus manos.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector

JORDI GRÀCIA-SANCHO, 
bioquímico.

Hace años que estudia la cirrosis. ¿Acabaremos venciendo esta 
enfermedad?
Sí, seguramente sí. La cirrosis es una enfermedad crónica del hígado 
que se produce porque hay un “insulto”, que puede ser debido a un 
consumo excesivo de sustancias tóxicas o a un virus. Ahora tienen mucha 
relevancia los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, porque se ha 
encontrado un tratamiento que es muy efectivo; ciertamente, la cirrosis, 
que tiene mucha prevalencia, con mucha mortalidad y morbilidad, creo 
que con el tiempo la acabaremos superando. También es cierto que hay 
conductas de riesgo, que son inherentes a un sector de la población e 
implican un trabajo que va más allá del desarrollo de fármacos. Pero 
sí que podemos conocer qué pasa cuando somos capaces de curar o, 
al menos, de detener la progresión de la enfermedad con tratamientos 
antivirales. Estos pacientes dejan de progresar, no empeoran, pero 
¿pueden volver atrás? ¿Pueden volver a ser personas sanas? Eso 
todavía no lo sabemos. Uno de los últimos trabajos que he publicado 
va en esa línea.
Prácticamente ha dedicado toda su carrera al hígado y, especialmente, 
a la cirrosis. ¿Cuáles son los retos que se plantean en relación con 
este órgano y esta enfermedad?
Lo primero sería eso: hacer retroceder la enfermedad. Tenemos un 

gran reto, que es la cirrosis derivada del hígado graso. Sabemos que 
la obesidad es una epidemia, sobre todo en países desarrollados, 
y hay muchas pruebas claras de que una parte de la población que 
tiene hígado graso y obesidad acabará teniendo cirrosis. Se trata, por 
lo tanto, de una nueva población con una patología diferente que hace 
que el transcurso de la enfermedad sea diferente, porque su origen es 
diferente. Debemos ver cómo podemos tratarla y cómo podemos hacer 
para que estos pacientes no empeoren o, incluso, mejoren.
Por otra parte, he iniciado una nueva línea de investigación, gracias 
al apoyo del Instituto de Salud Carlos III, que estudia cómo puede 
modificarse o cambiar el hígado a causa de la edad. Sabemos que la 
edad media de la población es cada vez más alta (y esto es bueno), pero 
desconocemos qué pasa en la microcirculación de un hígado a medida 
que avanza la edad. Comparamos a un adulto de 40 años con uno de 90 
y no sabemos cómo les afecta la toma de un fármaco en función de la 
edad. Es un ámbito muy desconocido, sobre el que hay todavía muy poca 
bibliografía científica. Tenemos una esperanza de vida cada vez más alta 
y, por lo tanto, la población que puede padecer enfermedades de hígado, 
por lo que respecta a la media de edad, puede cambiar mucho. 
Aquí la investigación se hace en colaboración con el Hospital Clínico. 
Por lo tanto, “viven” del trabajo clínico que se hace en el hospital...
Esto va cambiando. Cuando volví de mi estancia postdoctoral, 
comenzamos a tomarnos este tema más en serio. El Hospital 
colecciona muestras destinadas al diagnóstico. Hablamos con el comité 
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 // resumen en ESPAÑOL

INSTITUCIÓN // PÁG. 6

EL VALOR DE LAS PERSONAS

Un total de 3.044 personas hacen posible la docencia, la investigación y la 
transferencia de conocimiento en la universidad

Lo que fortalece a una institución es su gente, y en la URV hay 3.044 
personas que construyen diariamente la universidad. A pesar de las 
restricciones de presupuesto y de nueva contratación que todavía le 
afectan, ha conservado un volumen de personal que le ha permitido 
poder seguir desarrollando las misiones de docencia, investigación y 
transferencia de conocimiento, de manera que ha podido mantener su 
compromiso con la sociedad. 
La URV ha elaborado el informe Las personas que hacen la URV, que se 

ha presentado por primera vez de forma particular y específica. En esta 
radiografía de los colectivos que dan valor a la universidad, se cifran en 
3.044 las personas que conforman la URV y la Fundación URV (FURV), 
de las cuales 2.020 son profesores e investigadores; 687, miembros del 
personal de administración y servicios (PAS); y 337, personal de la FURV. 
El documento constata que la plantilla de profesorado ha disminuido 
en los últimos cinco años: en 2011 era de 1.100,4 EJC (equivalente a 
jornada completa) y en 2015 ha pasado a ser de 1.060,9 EJC. En cambio, 
el personal investigador (PI) ha pasado de 70 a 93,1 EJC en el mismo 
periodo. Mientras que el número total de estudiantes de doctorado se 
ha incrementado de 963 en 2011 a 1.216 en 2015, el personal investigador 

ético para poder empezar a procesar una parte de ellas y darnos así 
opción a estudiar mecanismos, vías de señalización... Principalmente, 
trabajamos con células en cultivo y con animales de experimentación. 
Colaboramos con cirujanos y tomamos muestras que de otro modo 
se tirarían (de órganos trasplantados, por ejemplo), de manera 
que podemos comparar si se comportan igual que los modelos de 
experimentación de células y animales que tenemos.
Trabaja en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS). ¿Es una institución suficientemente valorada en el país?
El IDIBAPS es uno de los centros de investigación biomédica más 
importantes del Estado, quizás el más importante, y eso no lo digo yo, 
sino que se extrae de datos objetivos. Quizás por el hecho de estar a la 
sombra del Hospital Clínico, todo el mundo relaciona la investigación 
que hacemos con el hospital y no tanto con una institución propia como 
es el IDIBAPS. Cuando vas a congresos, si dices que vienes del IDIBAPS, 
cuesta un poco que te identifiquen; si dices que vienes del Hospital 
Clínico resulta mucho más fácil. Supongo que es cuestión de tiempo y 
de hacer márquetin. Pero está claro que este centro es líder en muchos 
ámbitos de investigación.
Con 35 años, ¿se siente un privilegiado por poder hacer investigación 
del más alto nivel al lado de casa?
Privilegiado sí, sin duda; pero también tengo que decirte que me he 
esforzado mucho para llegar donde estoy y que continúo esforzándome. 
He tenido que hacer muchos sacrificios, he pasado épocas más malas 
que otras y he tenido suerte de tener los mentores que he tenido, Jaume 
Bosch y Joan Carles Garcia-Pagán, que siempre han estado a mi lado y 
me han ayudado... Pero ciertamente es un privilegio. En el país donde 
vivimos es muy difícil obtener financiación, aunque tenemos la suerte 
de que estamos bien valorados y de que la investigación que hacemos 
está reconocida, y eso facilita las cosas... Poco a poco... Es cuestión 
de constancia, de perseverancia, de trabajo duro... Y eso es lo que he 
hecho. Muchos amigos se han quedado en Estados Unidos y han podido 
desarrollar su carrera, con mejores condiciones económicas y de 
reconocimiento, pero no pueden volver. Tengo una carrera científica de 
trece años y durante este tiempo he trabajado duro cada día, levantándome 
muy temprano… Trabajar en el IDIBAPS fue una decisión que tomé al 
volver de Boston, al ver que podría desarrollar una investigación de 
primer nivel, compitiendo con cualquier institución mundial. Pero yo 
continúo viviendo en Tarragona. Me siento muy tarraconense; quiero 
mucho a mi ciudad, sus fiestas mayores; me gusta todo.... Y he preferido 
tener la familia en Tarragona... Creo que se puede compaginar. Renfe va 
como va, pero lo podemos compaginar a diario y trabajando duro.

Por cierto, en Boston me encargaron un seminario y aquel día acabé con 
una imagen de Tarragona, del anfiteatro... Me lo tomé como una rutina, 
y ahora siempre lo hago. Voy introduciendo los castells, la catedral, la 
Baixada de l’Àliga (que no acaban de entender)... Es una marca, es mi 
origen; y como quiero mucho a la ciudad, intento ser un buen embajador 
y que la gente la conozca.
Usted es fruto de la Universitat Rovira i Virgili. ¿Qué mensaje daría a 
los estudiantes?
Han pasado muchos años, y hay muchas cosas que hoy se explican 
en Bioquímica que en mi época todavía no se habían descubierto. 
Por lo tanto, supongo que el plan docente ha cambiado. Pero a mí me 
gusta explicar una anécdota que es relevante y puede ser útil para los 
estudiantes actuales o futuros. Hice un Erasmus que me dio el primer 
contacto con la investigación. Recuerdo el primer día en Londres, que 
supuso para mí un salto cuantitativo importante; el tutor me preguntó 
qué hacíamos en Tarragona. Me pidió que le tradujera nuestro plan 
de estudios. Me pareció que no sabían qué hacer conmigo. Lo traduje 
y se lo di. Solo te diré que no trabajé con los estudiantes. Trabajé 
directamente con los doctores. Es decir, que no tenemos nada que 
envidiar. Los profesionales del Departamento de Bioquímica, en su gran 
mayoría, son los mismos que tuve yo y, por lo tanto, estoy seguro de que 
la calidad docente, la de las prácticas y de todo en su conjunto está a 
un nivel excelente respecto a otras instituciones. La anécdota que te he 
explicado es un ejemplo evidente.

INVESTIGACIÓN DE PRIMERA AL LADO DE CASA
Jordi Gràcia-Sancho, tarraconense de 35 años, es un ejemplo de que 
se puede hacer investigación de primera división sin necesidad de 
trabajar fuera de Cataluña. Bioquímico formado en la URV, a pesar de su 
juventud, tiene publicada ya una larga lista de artículos científicos (44) 
y dirige un equipo de diez personas en el laboratorio de hemodinámica 
hepática del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) de Barcelona. Doctor por la Universitat de Barcelona en 2007, 
en 2008 se fue a realizar una estancia postdoctoral en Harvard y desde 
el 2012 es investigador Ramón y Cajal en el IDIBAPS. El Departamento 
de Bioquímica y Biotecnología de la URV lo ha incorporado este año 
como profesor asociado. Cada día va y viene en tren desde Tarragona, 
donde vive y donde quiere continuar viviendo. Su última publicación, 
que ha obtenido un amplio reconocimiento entre los especialistas, trata 
sobre cómo una proteína influye en la mejora de la cirrosis hepática. 
En abril de 2015, la Sociedad Europea de Hepatología lo escogió como 
mejor investigador joven en hepatología de toda Europa.

6 Viene de la página anterior
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Continua en la página siguiente 6

predoctoral en formación (PIPF) ha disminuido de 370 a 240 en el mismo 
periodo. El número de investigadores activos se mantiene: en 2011 eran 
548 y cinco años después son 538.

El PAS y la Fundación URV
Actualmente, la proporción de PAS-PDI es de 62 PAS/100 PDI. La evolución 
de la plantilla del PAS indica que el colectivo ha disminuido a causa de la 
tasa de reposición: se ha pasado de 741 EJC en 2011 a 665,7 EJC en 2015. 
Por lo que respecta a la Fundación URV, de las 337 personas que 
trabajan en ella, en el Centro de Formación Permanente y en el Centro 
de Transferencia de Tecnología e Innovación, 35 son personal propio, 

125 corresponden a contratados laborales y 177 cuentan con becas de 
investigación. La FURV ha tenido 783 colaboraciones en sus dos ámbitos, 
de personal de la URV y de personal externo a la Universidad.
En cuanto al posicionamiento de la URV en cuanto a personal dentro 
del sistema universitario público catalán (SUPC), la institución ocupa la 
cuarta posición en PDI a tiempo completo (8,3 % del peso total) y también 
la cuarta en PAS (8,8 % del peso total). Es la penúltima en el porcentaje de 
PDI con vinculación permanente (67,3 %), seguida de la UPF. Respecto a 
la edad, el personal de la URV, tanto el PAS como el PDI, es más joven de 
media (43,1 y 45,1 años, respectivamente) que la media que corresponde 
al SUPC (47,2 y 46,5 años, respectivamente).

UNA UNIVERSIDAD EFICAZ Y EFICIENTE

LA 83.ª MEJOR UNIVERSIDAD JOVEN DEL MUNDO

Se presenta en el Consejo de Gobierno el informe Eficacia y eficiencia 
en el uso de recursos

La Universitat Rovira i Virgili gestiona una superficie construida de 167.375 
m2, en un total de 380.654 m2. La población universitaria acogida en todos 
los campus y edificios es de 16.590 personas y el campus más poblado es 
el de Sescelades, con 6.259 habitantes. Son datos que se desprenden del 
informe Eficacia y eficiencia en el uso de recursos, que se ha elaborado 
por segunda vez y se presentó en el Consejo de Gobierno de febrero. El 
texto analiza la eficacia y la eficiencia de los recursos que la universidad 
ha empleado para cumplir las misiones que tiene encomendadas. 
El documento también explica que durante el curso pasado hubo 10.144 
estudiantes y 1.014 profesores activos en el Campus Virtual (Moodle); 
las cifras se mantienen estables en los cinco últimos cursos. Los CRAI 
disponen de un fondo documental de 696.921 elementos; hubo 875.073 
accesos de usuarios a estos centros, y las descargas de guías y tutoriales 
llegaron a las 21.812. En la URV hay 1.958 ordenadores (según el PREI), 
de los cuales 774 son de libre acceso (sobremesa y portátiles); se han 
realizado 7.890.633 conexiones wifi al año, hay una media diaria de 4.440 
dispositivos diferentes conectados y la media diaria de usuarios distintos 
conectados es de 3.579.

7.440 € de gasto por estudiante
Por lo que respecta a los recursos económicos y a su dedicación, y en 
gastos por ámbito, a la docencia se dedica el 51,1 % del presupuesto 
(57,6 M €) y a la investigación, el 42,8 % (48,2 M €); a la tercera misión 
de relación con el territorio y las personas, un 6,1 % (6,9 M €). En el 
apartado de eficacia y eficiencia, los resultados señalan que en 2015 
se han matriculado 11.466 estudiantes de grado y se han titulado 
2.025; y que se han matriculado 1.229 personas en los másteres y se 
han titulado 552. El gasto por estudiante es de 7.440 € por año y por 
titulado, de 36.600 €. En el ámbito del doctorado, se han matriculado 
1.208 personas y se han leído 191 tesis doctorales; el gasto por 
estudiante de doctorado es de 5.970 €; por tesis realizada, de 37.700 
€, y por artículo científico, de 49.600 € (en 2015 se redactaron 970 
publicaciones indexadas).
Este informe permite visualizar de forma conjunta los recursos 
económicos empleados por la URV en 2015, el uso que ha hecho 
según las tipologías de gasto, los resultados de la actividad docente e 
investigadora y los indicadores de eficacia y eficiencia. También facilita 
disponer de datos para buscar la mejora continua de la calidad en sus 
diferentes misiones y el uso eficaz y eficiente de los recursos que la 
sociedad pone a su disposición.

La URV se consolida entre las 150 mejores universidades de menos 
de cincuenta años, según el ranking que elabora la revista Times 
Higher Education

La URV ocupa la 83.ª posición en la lista de las 150 mejores 
universidades del mundo de menos de cincuenta años de 
antigüedad. Por tercera vez consecutiva figura entre las 
universidades más valoradas de este ranking, que se elabora 
desde 2012 y la sitúa como la tercera mejor universidad joven de 
Cataluña.
La universidad se consolida así en esta clasificación en la que 
desde este año tienen cabida las 150 universidades —hasta ahora 
eran 100— de todo el mundo de menos de cincuenta años de 

vida que han obtenido mejor puntuación en trece indicadores 
relacionados con cinco categorías: docencia (entorno de 
aprendizaje), investigación (volumen y reputación), citas (impacto 
de los trabajos publicados), internacionalización (personal, 
estudiantes y profesores) y transferencia de conocimiento e 
innovación, cada una de las cuales tiene un peso específico en 
la suma total. En comparación con el ranking del año pasado, 
en esta edición la URV ha conseguido más puntuación en todos 
los indicadores y ha incrementado en 2,6 puntos su valoración 
global.
Según los responsables de la publicación, esta lista demuestra 
que las instituciones que la integran han logrado un gran impacto 
en áreas como la docencia, la investigación y la transferencia de 

INSTITUCIÓN // PÁG.

INSTITUCIÓN // PÁG.

7

8



re
su

m
en

 e
n 

ES
PA

Ñ
O

L 
//

 U
R

V,
 R

EV
IS

TA
 D

E 
LA

 U
N

IV
ER

SI
TA

T 
R

O
VI

R
A 

I V
IR

G
IL

I

50

 // resumen en ESPAÑOL
6 Viene de la página anterior

conocimiento, en contraste con las instituciones tradicionales, 
que han tenido mucho más tiempo para acumular reputación.
La metodología de análisis que utiliza Times Higher Education 
“150 under 50” es la misma que ha seguido The World University 
Rankings (el ranking general). La primera edición del ranking 
“100 under 50” se publicó en mayo de 2012 con el objetivo de 
demostrar la excelencia de los centros universitarios jóvenes en 
contraposición a los más antiguos. En primera posición se ha 
situado este año la Escuela Politécnica de Lausana (fundada en 
1969), que se mantiene en el primer lugar que logró en la edición 
pasada. En este ranking están representadas universidades de 
39 países de todo el mundo, y cinco de las diez primeras tienen 

treinta años o menos. El Reino Unido es el país que tiene más 
instituciones representadas (25), seguido de Australia (19), 
Francia (15) y Alemania y España (10).
La URV se sitúa en el tercer lugar entre las universidades 
catalanas, por detrás de la UAB (12.ª) y de la UPF (15.ª), y en 
la cuarta posición del Estado español, por detrás de las dos 
universidades catalanas y de la Universidad Autónoma de Madrid, 
que figura en la posición 71.
Times Higher Education es una revista semanal editada en 
Londres especializada en educación superior. Es la publicación 
británica de este ámbito más importante y se ha convertido en 
una referencia internacional.

Una práctica de aprendizaje y servicio y una iniciativa para el 
empleo, premios a la Calidad Docente del Consejo Social, que se 
otorgarán el 22 de junio

“Aprender ayudando, ayudando a aprender”, del profesor David 
Dueñas, es el proyecto que ha ganado la modalidad individual 
de los premios a la Calidad Docente del Consejo Social. Se trata 
de una práctica en la que participan los alumnos del grado 
de Trabajo Social que va dirigida a las dieciséis entidades que 
integran la Federación Mestral-Cocemfe de Discapacitados 
Físicos y Orgánicos. La actividad se enmarca en el programa 
de Aprendizaje Servicio (APS) y busca la adquisición de 
conocimientos vinculados al desarrollo de una actividad práctica 
real que presta servicios a entidades del tercer sector. Además, 
los conocimientos que los estudiantes adquieren durante la 
práctica se tratan posteriormente en el aula para complementar 
la experiencia con la teoría.
Antes de iniciar el proyecto los alumnos acuerdan los objetivos 
de la propuesta y realizan campañas de difusión, tareas para 
captar recursos, otras relacionadas con los usuarios o familiares 
y campañas relacionadas con las actividades ya previstas por las 
entidades. Las prácticas son evaluadas por los docentes, que 
tienen en cuenta la capacidad de los alumnos de reflexionar sobre 
la práctica y su proceso de crecimiento. Las valoran también los 
representantes de las entidades y, por último, se lleva a cabo una 
evaluación final de la experiencia. Lo que interesa es comprobar 
que los estudiantes aprenden de las dificultades con que se 
encuentran y detectan elementos de mejora para los cursos 
siguientes.

Orientación profesional y académica en la ETSE
Por otra parte, el proyecto “La orientación profesional y académica en 
la ETSE. Innovación tecnológica orientada al empleo y al territorio”, 
de los profesores Teresa Torres, Domènec Puig, Maria Ferré, 
Àngel Cid, Antoni Martínez y Xavier Vilanova, de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería, y Victòria Fabregat, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, se ha llevado el premio en su modalidad colectiva. Se trata 
de una propuesta que combina la asignatura Orientación Profesional 
y Académica con un curso MOOC (Massive Online Open Course) —que 
se ofrece a través de la plataforma UCATx—, de modo que en ella se 
funden los modelos pedagógicos de la virtualidad y la presencialidad, 
en lo que se ha dado en denominar “aprendizaje mixto”. Este trabajo 
trata sobre las estrategias para la inserción laboral.
Se trata de un nuevo plan docente de la asignatura que suma la 
tecnología, el rendimiento académico y el territorio con el objetivo de 
mejorar el empleo de los titulados en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería. Se pretende que los estudiantes descubran sus intereses 
y motivaciones para que sean capaces de diseñar estrategias 
formativas que les acerquen a sus objetivos profesionales. La 
asignatura se ofrece a los alumnos de primer curso de los grados de 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Telemática, Ingeniería Informática y la doble titulación de 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
En esta edición de los Premios a la Calidad Docente del Consejo 
Social se han presentado cuatro candidatos para la modalidad 
individual y seis para la colectiva. Cada modalidad del premio está 
dotada con 3.500 euros y los galardonados serán los candidatos de 
la URV a las distinciones Jaume Vicens Vives que otorga cada año la 
Generalitat de Catalunya.

ENSEÑANZA EXCELENTE

INSTITUCIÓN // PÁG. 9

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ha contratado 
a la URV para que redacte un código ético de respeto de 
los derechos humanos y de la igualdad de género, para la 
internacionalización responsable de las empresas catalanas y de 
los mecanismos de implementación y seguimiento que apliquen. 
El encargo se ha hecho, después de una licitación pública, a 

un grupo de once investigadores del Grupo de Investigación en 
Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad, con la colaboración de 
una investigadora del Departamento de Gestión de Empresas. 
El proyecto se inició en febrero y se ultimará antes del verano. 
Antoni Pigrau, coordinador de este grupo de investigación, es el 
investigador principal.

PROPUESTA DE CÓDIGO ÉTICO PARA LAS EMPRESAS CATALANAS QUE 
OPERAN EN TERCEROS PAÍSES
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El Centro de Estudios Hispánicos de la URV (CEH), entidad 
evaluadora del Instituto Cervantes, acoge las pruebas para la 
obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) 
y la de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España 
(CCSE) para las personas que solicitan la nacionalidad española. 
El CEH administra desde hace quince años los exámenes DELE 
(6 niveles) en la demarcación y ahora ha asumido la demanda 

del colectivo de solicitantes de la nacionalidad española. Ambas 
pruebas las diseña el Instituto Cervantes, que también las evalúa, 
a excepción de la prueba oral de lengua, que se califica en la 
URV. Las pruebas son iguales y se celebran a la misma hora en 
los distintos centros de examen que hay distribuidos por todo 
el Estado. La URV ofrece cursos de preparación para los dos 
exámenes.

INSTITUCIÓN // PÁG. 10

LA URV ADMINISTRA LOS EXÁMENES PARA SOLICITAR LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA

Diseñan un método para avanzar en la efectividad del tratamiento 
de tumores con grafeno

El grafeno y sus derivados se pueden utilizar de forma muy efectiva 
para tratar tumores cancerígenos con dosis muy bajas de este 
material y una potencia de iluminación láser también muy reducida. 
Así lo ha puesto de manifiesto una investigación realizada por los 
grupos de investigación de Física y Cristalografía de Materiales y 
Nanomateriales (FiCMA-FiCNA) de la URV, en lo que supone un 
avance en la seguridad con que se llevan a cabo estos tratamientos 
y que, además, reduce su coste.
Entre las diversas propiedades del grafeno está la conversión 
fototérmica: cuando se ilumina con un haz de luz láser, el 
grafeno genera calor. Esta propiedad tiene mucho interés para la 
reducción de tumores cancerígenos de forma muy poco invasiva. El 
tratamiento consiste en inyectar dentro del tumor una dispersión 
de un derivado del grafeno, llamado óxido de grafeno, en suero 
fisiológico. Posteriormente se ilumina con un láser de luz infrarroja, 
pues esta luz penetra más en los tejidos biológicos, porque absorbe 
menos que la luz visible. El calor que genera el óxido de grafeno 
cuando se ilumina con el láser elimina las células tumorales, 
por lo que el tamaño del tumor se reduce en pocos días hasta su 
completa eliminación. De momento, el tratamiento se ha probado 
de forma satisfactoria en ratones.
La principal limitación que presenta este método es el control de 
la temperatura que se alcanza en el interior del tumor, de modo 
que el calor generado no destruya también las células sanas. La 
cantidad de calor depende tanto de la potencia del láser con que se 
ilumina el tumor como de la cantidad de óxido de grafeno que se 

inyecta. Por esto es crucial el trabajo que ha llevado a cabo el grupo 
de investigadores de la URV: determinar la eficiencia de conversión 
fototérmica del grafeno y sus derivados para poder predecir, de 
forma precisa, la cantidad de calor que se puede generar en cada 
caso.
La principal contribución de este grupo de investigadores de la URV, 
formado por Oleksandr Savchuk, Joan J. Carvajal, Jaume Massons, 
Magdalena Aguiló y Francesc Díaz, ha sido desarrollar un nuevo 
método para determinar esta eficiencia de conversión fototérmica 
(la capacidad de transformar luz en calor) de una forma rápida y 
sencilla. El sistema consiste en hacer un balance entre la potencia 
con que se ilumina la muestra de grafeno y la potencia calorífica 
que se genera dentro de una esfera con la superficie interior 
cubierta de espejos, de forma que se asegura que toda la luz que 
se ha introducido en la esfera llegue a la muestra objeto de estudio.
Este método representa una mejora muy significativa respecto 
a los que se habían utilizado hasta ahora para determinar la 
eficiencia de la conversión fototérmica (aunque nunca se había 
llegado a determinar la del grafeno o la de sus derivados), que 
implicaban conocer a priori algunas propiedades físicas del 
material de estudio, como su coeficiente de transferencia de calor 
y su capacidad de absorción de luz, así como el calor y las masas 
específicas de cada elemento del sistema. La técnica desarrollada 
por los investigadores de la URV simplifica la determinación de 
esta importante propiedad, que no solo es válida para estudiar el 
grafeno, sino también para calcular la eficiencia de conversión 
fototérmica de otros agentes fototérmicos.
Estas ventajas allanan el camino para que en un futuro próximo 
estas terapias se puedan estudiar en personas.

EL PROMETEDOR FUTURO DEL GRAFENO

INVESTIGACIÓN // PÁG. 11

Investigadores de la URV defienden en un artículo publicado en la 
revista Science la eficacia de las técnicas que mantienen los datos 
personales en el anonimato

David Sánchez, Sergio Martínez y Josep Domingo-Ferrer 
defienden la eficacia de las técnicas actuales para conseguir 
que los datos personales se mantengan anónimos cuando se 

PRIVACIDAD GARANTIZADA

INVESTIGACIÓN // PÁG. 14
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Un trabajo de la URV crea herramientas para predecir la 
toxicidad de algunos nanomateriales y modificarlos para que 
sean menos perjudiciales

El grupo de investigación BIOCENIT de la URV, liderado por el 
investigador Robert Rallo, ha coordinado el proyecto europeo 
MODERN, que ha creado herramientas para predecir la toxicidad 
de algunos nanomateriales mediante la simulación por ordenador, 
lo que supone un paso más para evitar la experimentación con 
animales. Además, los investigadores han modificado algunos 
nanomateriales para hacerlos menos perjudiciales para la salud 
sin que pierdan sus propiedades.
La colaboración entre los diferentes investigadores internacionales 
que han formado parte del proyecto MODERN ha permitido 
estudiar la toxicidad de algunos nanomateriales (específicamente 

óxidos metálicos) para establecer modelos que prevean si serán 
perjudiciales o no antes de exponerlos a los organismos biológicos. 
Lo hacen a partir de la estructura de las nanopartículas y de 
valorar en el laboratorio (in vitro) la afectación que tienen sobre los 
organismos, tales como células, bacterias y algas.
En este proyecto se han desarrollado modelos predictivos que 
integran los aspectos químicos de los nanomateriales con 
sus interacciones con organismos biológicos. Se ha creado 
una base de datos que recopila múltiple información sobre los 
nanomateriales y sus propiedades, y sobre los organismos vivos 
y sus comportamientos cuando se exponen a determinadas 
nanopartículas.
Esta complejidad de datos permite transferir la experimentación in 
vitro —en el laboratorio con células— al ordenador para hacer una 
simulación computacional (denominada in silico). Así se reducen 

NANOMATERIALES MÁS SEGUROS
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utilizan en investigación científica. En un artículo aparecido en la 
revista Science, los investigadores de la URV demuestran que los 
mecanismos disponibles para garantizar el anonimato, fruto de 
investigaciones previas y, en algunos casos, propuestos por ellos 
mismos, son eficaces y válidos para proteger la identidad de las 
personas.
Este artículo ha venido motivado por la publicación en enero de 
2015, también en la revista Science, de un artículo elaborado por 
investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
de la Universidad de Aarhus y de la Universidad Rutgers (Nueva 
Jersey), en el que se criticaban los métodos de anonimización y 
se cuestionaba la viabilidad de publicar información personal para 
hacer investigación. Los autores aseguraban que los individuos 
se podían reidentificar y que, por tanto, su privacidad podía verse 
comprometida a partir de la combinación de valores de atributos 
únicos disponibles en una base de datos, a pesar de haber aplicado 
un mecanismo de anonimización basado en generalizar de forma 
independiente los valores de estos atributos.
A partir de esos resultados, los investigadores del MIT y de 
las universidades de Aarhus y Rutgers hicieron extensiva la 
ineficacia del sistema que utilizaron a todos los mecanismos de 
anonimización, e ignoraron de este modo los trabajos científicos 
que se han venido publicando en el área de la protección de 
datos a lo largo de los últimos cuarenta años. Concluyeron que 
los mecanismos existentes están obsoletos y son inadecuados, e 
instaron a los depositarios de los datos a no hacerlos públicos, lo 
que sería “catastrófico para la investigación en muchos ámbitos”, 
según los investigadores de la URV.
A raíz de la repercusión que tuvo este artículo, los investigadores 
de la URV, expertos en privacidad de datos, han puesto de 
manifiesto en su réplica el desconocimiento del estado de la 
técnica en protección de datos por parte de los autores del 
artículo. Asimismo, han criticado que los investigadores del MIT 
y de las universidades de Aarhus y Rutgers hayan considerado 
ineficaces todos los métodos de anonimización, a partir de un 
método defectuoso diseñado por los propios autores.
En este sentido, los investigadores del grupo de investigación 
CRISES-Cátedra UNESCO de Privacidad de Datos, del 

Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV, 
muestran en el trabajo publicado en Science que las personas a 
las que se refieren los datos anonimizados realmente mantienen 
el anonimato. Consideran que los mecanismos que existen para 
anonimizar los datos personales son fiables y adecuados, de modo 
que se pueden utilizar en investigación con plenas garantías de 
que las personas a las que corresponden no serán reidentificadas.
En las conclusiones de su artículo, los investigadores de la URV 
defienden de manera contundente que los depositarios de la 
información personal pueden confiar en la anonimización, que, 
en cualquier caso, resulta esencial, pues “estos datos son muy 
necesarios para hacer investigación”.

ACORTANDO DISTANCIAS ENTRE LA CIBERSEGURIDAD Y 
LA ÉTICA
Once instituciones —entre las cuales se encuentra la URV— 
y empresas de siete países colaborarán para construir una 
alianza europea para la ciberseguridad basada en valores, el 
denominado consorcio CANVAS (Constructing an Alliance for 
Value-driven Cibersecurity). En un periodo de tres años, CANVAS 
pretende reunir las partes interesadas de las áreas clave de la 
agenda digital europea  —el sistema de salud, las finanzas, las 
fuerzas de seguridad y la seguridad nacional— para discutir los 
problemas y las soluciones a la hora de alinear la ciberseguridad 
con la ética. La URV es socia del consorcio CANVAS a través del 
grupo de investigación CRISES-Cátedra UNESCO de Privacidad de 
Datos, dirigido por el catedrático de Ingeniería Informática Josep 
Domingo-Ferrer. Este equipo de la URV, del que también forman 
parte los doctores Oriol Farràs, David Sánchez y Jordi Soria, aporta 
su experiencia en tecnologías de privacidad y también su trabajo 
pionero en coutilidad, iniciado en un proyecto anterior financiado 
por la Templeton World Charity Foundation. Entre otros objetivos, 
CANVAS pretende crear un plan de estudios de referencia para la 
ciberseguridad basada en valores. Pondrá énfasis en la formación 
para la industria, en la elaboración de píldoras formativas para los 
gestores de políticas de seguridad y en el desarrollo de un MOOC 
(Massive Open Online Course) sobre ciberseguridad basada en 
valores.
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Expertos de todo el mundo se reunieron en Tarragona en una conferencia 
científica internacional sobre semiconductores porosos y su uso

Liberación controlada de fármacos para tratar enfermedades graves, 
eficiencia energética, baterías de larga duración... Son múltiples las 
posibles aplicaciones de los materiales semiconductores porosos. Las 
últimas investigaciones y sus aplicaciones en este ámbito se debatieron 
durante la 10.ª Conferencia PSST (Semiconductores Porosos - Ciencia 
y Tecnología) 2016, que tuvo lugar en marzo en La Pineda. Esta cita 
internacional única en este ámbito atrajo más de 200 investigadores de 
todo el mundo de los campos de la física y la química, los semiconductores, 
la óptica, la electroquímica, la instrumentación analítica, la bioquímica, 
la medicina, la energía y los campos relacionados. El evento, de carácter 
bianual, lo organizaba el grupo de investigación Nanelectronic and 
Photonic Systems (Nephos), del Departamento de Ingeniería Electrónica, 
Eléctrica y Automática de la URV.
Los semiconductores porosos son materiales que poseen poros de 
tamaño nanométrico, lo que les confiere unas particulares propiedades 
eléctricas, fotónicas, químicas, térmicas, ópticas, etc. Estas propiedades 
hacen que sus aplicaciones sean muy diversas y, por tanto, se puedan 
utilizar en electrónica, energía, medicina, medio ambiente, química y 
ciencias de la vida. Las más importantes tienen que ver con los ámbitos 
de la energía (por ejemplo, para fabricar baterías de alta capacidad y de 
mayor duración) y la biomedicina, donde se utilizan en aplicaciones de 
diagnóstico y tratamiento o bien como biomaterial para liberar fármacos 
de forma controlada y localizada.

Liberación de fármacos
Durante el encuentro de expertos se realizaron sesiones de pósteres para 
dar a conocer los últimos avances en este campo. Entre las novedades 
más destacadas, se presentaron resultados de investigaciones sobre el 
uso de nanopartículas porosas de silicio para liberar fármacos de forma 
controlada. Estas investigaciones, que por el momento se han probado en 
animales con resultados prometedores, permiten que las nanopartículas 
se dirijan directamente a las células que deben tratar y liberen el fármaco 
in situ, por lo que se ahorran los problemas que implica un tratamiento 
generalizado con fármacos de forma no selectiva. El silicio es un material 
biodegradable que el mismo organismo puede disolver, no presenta 
toxicidades y se puede liberar sin complicaciones. Uno de los retos de 
las investigaciones en este ámbito es, precisamente, conseguir que los 
fármacos se liberen de forma progresiva y continuada en el tiempo.
La conferencia también sirvió para poner de manifiesto hacia dónde 
se encamina la investigación sobre semiconductores porosos. Uno de 
los campos más prometedores es el de la medicina, donde, aparte de 
en tratamientos localizados, se trabaja en dispositivos que ayuden a 
detectar enfermedades en estado primario, así como en combinaciones 
de detección y tratamiento. La energía es otro de los ámbitos emergentes; 
en este caso, las investigaciones se centran en conseguir baterías y 
dispositivos más eficientes y eficiencia con más almacenamiento. 
Se trataba de la décima edición de la conferencia internacional y la 
primera vez que la Universitat Rovira i Virgili, a través del profesor Lluís 
Marsal, acogía la organización del evento. La cita sirvió para atraer a los 
mejores investigadores del mundo en este campo.

LA IMPORTANCIA DE LOS POROS
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las pruebas que se hacen en los animales (in vivo) antes de que 
los productos salgan al mercado, para saber si serán perjudiciales 
para los seres vivos y el impacto ambiental que tendrán.
De hecho, uno de los objetivos del proyecto MODERN ha sido 
encontrar las propiedades que controlan la toxicidad de los 
nanomateriales, de manera que se puedan desarrollar las 
estrategias de diseño seguro (safe-by-design) e implementarlas en 
los procesos de producción de nanopartículas. El objetivo es reducir 
el impacto potencial en el medio ambiente y en la salud humana de 
los nanomateriales utilizados en productos de consumo.
Los investigadores también han descubierto que, modificando 
ligeramente algunos nanomateriales, podrían ser menos tóxicos 
sin perder sus propiedades. Se trata de un progreso importante, 
ya que se pueden conseguir productos de la misma calidad pero 
menos perjudiciales para los organismos vivos.
Otro de los resultados de la investigación ha sido el desarrollo 
de métodos de modelado molecular, que han permitido 
generar cuarenta descriptores que definen la estructura de 

los nanomateriales en función de su medida y que pueden ser 
utilizados para predecir las propiedades y la actividad biológica.

TOXICIDAD INCIERTA
La materia puede cambiar drásticamente sus propiedades cuando 
se modifica el tamaño, especialmente cuando pasa de escala micro 
a nano (un nanómetro es un millón de veces más pequeño que un 
milímetro). Los nanomateriales están cada vez más presentes en 
los productos de consumo que utilizamos, como los neumáticos 
de los vehículos o las cremas de cosmética. Ahora bien, el uso 
generalizado de los nanomateriales podría comportar riesgos 
para la salud ambiental y humana cuando las nanopartículas 
se introducen en el medio ambiente y los organismos biológicos 
entran en contacto con ellos. Sin embargo, todavía no se conoce 
bien qué nanomateriales pueden ser tóxicos, qué organismos vivos 
pueden ser víctimas de estos efectos ni de qué manera les pueden 
perjudicar. Precisamente en esa línea ha trabajado el proyecto de 
investigación MODERN, que finalizó en diciembre de 2015.

Descubren que los tumores de mama dependen del suministro de 
lípidos para poder crecer

Las células de mama tumorales necesitan recoger grasas del 
exterior y trasladarlas a su interior para poder seguir proliferando. 

TUMORES QUE SE ALIMENTAN DE GRASAS
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Sustituir carne roja por carne blanca, huevos o pescado reduce el 
riesgo de síndrome metabólico

En personas con un alto riesgo cardiovascular, el consumo excesivo 
de carne roja y carne roja procesada se asocia a tener un 27 % y un 37 
% más, respectivamente, de riesgo de padecer síndrome metabólico, 
en comparación con aquellas personas que raramente la consumen. 
Sustituirla por alimentos como la carne blanca, las legumbres, el 
pescado y los huevos se ha relacionado con un menor riesgo de 
padecer síndrome metabólico. Estos resultados se han publicado en la 
revista científica Clinical Nutrition, en el marco del estudio PREDIMED 
(Prevención con Dieta Mediterránea).
Las carnes rojas tienen un alto valor nutricional para el organismo 
porque aportan proteínas, hierro y vitamina B12. No obstante, a 
pesar de su alto valor nutritivo, diferentes estudios han relacionado 
recientemente el consumo excesivo de carne roja con enfermedades 
como la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. 
En 2010, un estudio liderado por investigadores de la Unidad de Nutrición 
de la Universitat Rovira i Virgili ya observó que las personas de Reus 
y Tarragona que participaron en el estudio PREDIMED y consumían 
bastante carne roja y carne roja procesada tenían más riesgo de 

padecer síndrome metabólico después de un año de seguimiento. 
Ahora, investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red-
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), que pertenecen 
a diferentes universidades, hospitales y centros de investigación del 
Estado español, han ido más allá y han evaluado esta asociación en el 
marco del conjunto del estudio PREDIMED. Además, han valorado el 
efecto de sustituir una ración de carne roja y carne roja procesada por 
otros alimentos ricos en proteínas sobre la aparición de este síndrome.
El trabajo lo ha liderado la doctoranda Nerea Becerra-Tomás, junto con 
los doctores Nancy Babio y Jordi Salas-Salvadó, director de la Unidad 
de Nutrición Humana, que pertenece a la Universitat Rovira i Virgili y al 
Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili, e investigador principal 
de la red CIBERobn del Instituto Carlos III, de la cual también forman 
parte las otras dos investigadoras. En esta investigación se analizaron 
los datos correspondientes a 1.868 participantes de entre 55 y 80 años 
sin síndrome metabólico al inicio del estudio, pero con un alto riesgo 
cardiovascular.

Síndrome metabólico
Los resultados que se describen en esa publicación muestran que 
los participantes que consumen mucha carne, especialmente la roja 

CARNE ROJA, CON PRECAUCIÓN
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La principal proteína en este proceso es LIPG, una enzima 
localizada en la membrana (la capa exterior que rodea las células), 
cuya célula tumoral no puede crecer sin su actividad. Los análisis 
de más de 500 muestras clínicas de pacientes con diferentes tipos 
de tumores de mama revelan que el 85 % tienen altos niveles de 
LIPG. Son datos de una investigación realizada por el Instituto de 
Investigación Biomédica (IRB Barcelona), en colaboración con la 
URV y hospitales españoles. Los resultados se han publicado en la 
revista Nature Communications.
En el Estado español, el cáncer de mama es el tumor más frecuente 
en mujeres y el cuarto en ambos sexos (datos SEOM, 2012), con 
más de 25.000 nuevos diagnósticos cada año. Según cifras de la 
Organización Mundial de la Salud, en el mundo se diagnostican 
1,38 millones de nuevos casos y produce 458.000 muertes al año 
(IARC Globocan, 2008).
Se conocía que las células tumorales captan glucosa del exterior 
para crecer, de la misma manera que se sabía que reprograman 
su mecanismo interno para producir muchos más lípidos (grasas). 
La novedad del descubrimiento radica en que, por primera vez, 
se pone al descubierto la necesidad de las células tumorales de 
importar lípidos externos.
“Este nuevo conocimiento relacionado con el metabolismo podría 
representar un talón de Aquiles para el cáncer de mama”, explica 
el investigador ICREA y responsable de grupo del IRB Barcelona, 
Roger Gomis, colíder del trabajo con Joan J. Guinovart, director 
del IRB Barcelona y catedrático de la Universitat de Barcelona. 
Los científicos demuestran en modelos animales y en células 
tumorales que, bloqueando la actividad de LIPG, el tumor deja de 
crecer.
Lo más prometedor de esta nueva diana terapéutica es que la 
función de la proteína LIPG no parece indispensable para la vida, 
de manera que su inhibición generaría menos efectos adversos 

que otros tratamientos. Como se trata de una proteína de 
membrana, es potencialmente más fácil conseguir una molécula 
farmacológica para bloquear su actividad. Los científicos buscan 
ahora alianzas internacionales para desarrollar inhibidores para 
la LIPG.
En el trabajo ha participado el equipo de Óscar Yanes, del Centro 
de Ciencias Ómicas y del Departamento de Ingeniería Electrónica, 
Eléctrica y Automática de la URV, desde donde se ha contribuido 
a descubrir qué lípidos son captados y regulados por la proteína 
LIPG y, por lo tanto, están involucrados en el crecimiento tumoral. 
También han formado parte de él los equipos de Joan Albanell, 
del Hospital del Mar; Ana Lluch, del Hospital Clínic de València, y 
Federico Rojo, del IIS-Fundació Jiménez Díaz.

INVESTIGADORES DE LA URV, CANDIDATOS A UN GRAN 
PROYECTO DEL CANCER RESEARCH UK
Un equipo multidisciplinario de científicos internacionales liderados 
por la Universidad de Southampton (Reino Unido), del que forman 
parte los investigadores de la URV Óscar Yanes, Roger Guimerà 
y Marta Sales, ha sido seleccionado, junto con otros ocho grupos 
más, para participar en la fase final del premio Grand Challenge, 
que impulsa el Cancer Research UK y prevé entregar 20 millones de 
libras para financiar un proyecto que resuelva alguno de los retos 
más complejos sobre la investigación del cáncer. El equipo reúne 
expertos mundiales especialistas en inmunogenética, genética y 
bioquímica, y especialistas en cáncer de sangre y cáncer de huesos. 
El proyecto, liderado por el investigador Surinder Sahota, de la 
Universidad de Southampton, buscará la manera de pronosticar 
con precisión si los pacientes con gammapatía monoclonal de 
significado incierto (GMSI) —que se considera una condición 
precancerosa— pueden desarrollar mieloma múltiple, un cáncer de 
la sangre que se localiza en la médula ósea.
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Continua en la página siguiente 6

y la roja procesada, presentan respectivamente un 27 % y un 37 % 
más de riesgo de padecer síndrome metabólico, en comparación 
con aquellos que comen poca. Los participantes con un consumo 
más elevado de carne blanca presentaban hasta un 17 % menos de 
riesgo. La publicación también concluye que el hecho de sustituir 
una ración de carne roja y carne roja procesada por una ración de 
un alimento alternativo rico en proteínas, como la carne blanca, el 
pescado, las legumbres y los huevos, se asocia con tener menos 
riesgo de padecer síndrome metabólico. Este dato refuerza la 

importancia de seguir una alimentación variada que incluya 
alimentos alternativos y más cercanos a la dieta mediterránea. Es 
decir, el consumo de carnes rojas y procesadas con una frecuencia 
de hasta una o dos raciones a la semana está recomendado y no 
se asocia a más riesgo de síndrome metabólico. Sin embargo, su 
consumo diario desplazaría la inclusión de otros alimentos ricos en 
nutrientes esenciales, como el pescado, las legumbres y la carne 
blanca, que, como han comprobado los investigadores, protegen el 
desarrollo de este síndrome.

El CEICS ha superado el último proceso de evaluación y sus 
integrantes se reúnen para celebrar el reconocimiento definitivo 
del proyecto y establecer líneas de trabajo futuras

Representantes de los centros de investigación, centros tecnológicos, 
hospitales universitarios y asociaciones empresariales relacionadas 
con los ámbitos de especialización que forman parte del Campus de 
Excelencia Internacional Cataluña Sur se reunieron para continuar 
trabajando de forma agregada en un sistema de innovación territorial. 
Una vez que el CEICS pasó el último proceso de evaluación con 
la máxima calificación y obtuvo el sello definitivo de Campus de 
Excelencia Internacional, los agentes implicados en el proyecto y las 
administraciones se encontraron en abril para valorar el proyecto 
y plantearse el futuro, en un acto en el que también participaron 
representantes de las administraciones del territorio y el consejero de 
Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget. 
Después de repasar las actuaciones que se han llevado a cabo desde 
el inicio del proyecto, en 2010, el rector de la URV, Josep Anton Ferré, 
manifestó que todos los agentes del CEICS forman parte de un 
sistema de conocimiento e innovación y destacó que, como agentes y 
como administraciones de un territorio, es necesario un compromiso 
compartido para alinear esfuerzos y encontrar nuevas complicidades. 
Incidió en el trabajo conjunto surgido de las propuestas derivadas del 
FEDER, como los proyectos de especialización y competitividad territorial 
(PECT) y las comunidades RIS3CAT, la estrategia de investigación e 
innovación para la especialización inteligente de Cataluña. Además, 
destacó un nuevo instrumento, la Cátedra Universidad y Región del 
Conocimiento, que dirige el exrector Francesc Xavier Grau y debe servir 
para facilitar la evolución y el impulso de la vertebración del sistema de 
innovación territorial.
Por lo que respecta a la financiación del programa CEI, se informó que 
se está a la espera, después de la última convocatoria para consolidar 
proyectos de las universidades impulsoras de campus de excelencia 
de finales del 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La 

convocatoria ha concedido cerca de 250.000 euros al CEICS, que se 
destinarán a dar apoyo a iniciativas Erasmus+, a un programa de 
estancias de doctores en empresas y a favorecer la atracción de talento.
En la reunión participaron más de treinta personalidades, entre 
representantes de los miembros de la Asociación Polo de Conocimiento 
Cataluña Sur y responsables de las administraciones locales del 
territorio, así como personas que habían contribuido al desarrollo de 
la visión territorial. Estaban entre ellos el presidente de la Diputación, 
Josep Poblet; el delegado de la Generalitat en Tarragona, Òscar Peris, y 
el consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que previamente 
se había reunido con el rector de la universidad. El consejero destacó el 
éxito del proyecto y las sinergias que ha generado en el territorio, sobre 
todo entre el sector del conocimiento y el empresarial.

LA AGREGACIÓN DE UN TERRITORIO
La propuesta del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur 
(CEICS) se articuló a partir de cinco subcampus principales en torno 
a los que se alineaban las fortalezas territoriales en formación, 
investigación, transferencia de conocimiento y tejido productivo: 
química y energía, nutrición y salud, turismo, enología, y patrimonio y 
cultura. Complementariamente, durante este periodo, la URV ha ido 
desarrollando el fortalecimiento de un sistema de innovación territorial.
El CEICS ha permitido profundizar en la relación de la URV con las 
empresas y la sociedad del sur de Cataluña y consolidar la agregación 
estratégica de las diferentes entidades y estructuras de docencia, 
investigación, transferencia de conocimiento y el sector productivo de la 
zona, con el objetivo de convertirse en un referente internacional en los 
ámbitos de especialización. Está integrado por 22 miembros promotores 
y más de cien colaboradores regionales y aliados internacionales. En 2010 
el Ministerio de Educación concedió al proyecto la distinción de Campus 
de Excelencia Internacional (CEI) en la categoría de campus regional 
europeo. Tras superar sucesivos procesos de evaluación, el pasado mes 
de diciembre se le otorgó el sello definitivo. A lo largo de estos años, el 
CEICS ha obtenido unos recursos que suman 14 millones de euros.

MÁXIMA CALIFICACIÓN

CEICS // PÁG. 28

El proyecto “Paisaje y patrimonio identitario de Europa: ciudades 
catedralicias como recuerdos vivos”, seleccionado dentro del 
programa RecerCaixa

“Paisaje y patrimonio identitario de Europa: ciudades catedralicias 
como recuerdos vivos” es el proyecto que el profesor del 
Departamento de Gestión de Empresas Mario Arias dirigirá 

NÚCLEOS HISTÓRICOS PROTEGIDOS

URV-SOCIEDAD // PÁG. 29
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conjuntamente con Gerard Boto, de la Universitat de Girona, y 
que ha sido seleccionado en la convocatoria 2015 del programa 
RecerCaixa. En este trabajo participan también los profesores de 
la URV Marta Serrano, del Departamento de Historia e Historia del 
Arte; Santiago Castellà, director de la Cátedra Tarragona Smart 
Mediterranean City, y Antoni Pérez-Portabella, del Departamento 
de Estudios de Comunicación.
El proyecto ha recibido una dotación económica de 99.500 euros 
y tiene por objetivo proporcionar pautas para favorecer una 
planificación armónica, responsable y transparente de los núcleos 
históricos para una mejor integración social, cultural y comercial. 
A su vez, quiere proteger la autenticidad y habitabilidad sostenible 
de estos lugares, proponiendo políticas sociales equilibradas y 
eficaces, satisfactorias para visitantes y ciudadanos.
Esta investigación pretende ser una innovación a la hora de 
proporcionar una herramienta referencial y reproducible, aplicable 
a la investigación y al uso social para el reconocimiento de 
principios de identidad europea, de las instituciones culturales 
y democráticas, difundiendo el uso sostenible de las ciudades 
catedralicias.
Los resultados se podrán aplicar a la investigación, a las acciones 
sociales, al impacto educativo y a las recomendaciones políticas, 
de manera que evidenciarán cómo estas ciudades se convierten en 
marcos referenciales de un patrimonio material y unos principios 
sociales y culturales paneuropeos.
Hasta diez universidades, instituciones y centros de investigación 

sumarán esfuerzos para trabajar en este proyecto. Concretamente, 
serán la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, el 
Museo Episcopal de Vic, la Universidad de Nápoles Federico II, 
la Universidad de Poitiers, la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
la Universidad de Groningen, la Fundación Tarragona Smart 
Mediterranean City, Hyperborea SRL y la Fundación Ars Civilis.
En total, el programa RecerCaixa seleccionó diecinueve proyectos, 
con una dotación de más de 1.605.400 millones de euros.

IMPULSANDO LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA DESDE 2010
El programa RecerCaixa ha impulsado, desde 2010, 139 proyectos 
de 31 universidades y centros de investigación de toda Cataluña, a 
los que se han destinado en conjunto 9.905.408 euros. RecerCaixa 
se puso en marcha en 2010 para fomentar los mejores proyectos 
de los grupos y los investigadores que trabajan en Cataluña, 
procedentes tanto de universidades públicas y privadas como 
de centros de investigación; y, en especial, para dar un impulso 
a la investigación en ciencias sociales, ámbito en el que se ha 
consolidado como programa de referencia.
Esta línea de ayudas, financiada por la Obra Social “la Caixa” 
y la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), 
quiere consolidar la posición líder de Cataluña en el campo de la 
investigación de excelencia. Parte de la idea de que la investigación 
es un elemento estratégico para fomentar el progreso económico, 
transformar la realidad y aportar mejoras que contribuyan a 
incrementar el bienestar social.

Desde que se renovó, hace más de dos años, 6.000 usuarios han 
utilizado este servicio

Unos 6.000 usuarios han utilizado la Bolsa de Trabajo de la URV desde 
su renovación a finales de 2013. Este servicio nació con la creación de 
la universidad con el objetivo de facilitar la incorporación al mercado 
laboral de los estudiantes y titulados de la URV, y hace más de dos 
años dio un salto cuantitativo con la implantación de un nuevo sistema 
informático de gestión de currículos y ofertas de trabajo. 
El portal actual de la Bolsa de Trabajo ha supuesto una mejora en la 
gestión del proceso, tanto para las personas usuarias de la URV, que 
se han incrementado considerablemente, como para las empresas e 
instituciones que publican las ofertas en ella. Prueba de este éxito es 
que, en estos dos años y medio, se han alcanzado casi 6.000 usuarios 
registrados, se han tramitado unas 1.200 ofertas de trabajo, 2.872 
personas se han inscrito a las ofertas, y se han contabilizado más de 
30.000 visitas en los puestos de trabajo publicitados.
La Bolsa de Trabajo se integra en EmpleoURV, el área de orientación 

profesional e inserción laboral del Centro de Atención a los Estudiantes 
(CAE). Además del portal Bolsa de Trabajo y de la página web 
OcupacióURV, tiene una página en Facebook y una cuenta en Twitter. 
En estas redes sociales se difunden diariamente las ofertas de trabajo 
y prácticas, las actividades y acciones de formación que se organizan, 
así como todas aquellas noticias relacionadas con el empleo y la 
búsqueda de trabajo de los estudiantes y titulados universitarios. La 
página de Facebook tiene un éxito importante y ya ha superado los 4.000 
seguidores.
En cuanto al funcionamiento del portal, se trata de un espacio virtual 
en el que la empresa y la persona candidata interactúan de manera 
autónoma. Por una parte, la empresa publica en el portal las ofertas de 
trabajo y accede a la información de los candidatos que se inscriben. Por 
otra parte, las personas interesadas pueden acceder a la información de 
las ofertas publicadas y registrarse como candidatos en aquellas que les 
interesan. A diferencia de otras universidades, la Bolsa de Trabajo de la 
URV es exclusiva para los estudiantes y titulados de la URV y totalmente 
gratuita, tanto para los usuarios como para los empleadores.

LA BOLSA DE TRABAJO, A PLENO RENDIMIENTO

URV-SOCIEDAD // PÁG. 30

Desde hace doce ediciones, la Universidad facilita un punto de 
encuentro entre estudiantes y empresas de la demarcación en el 
marco del Foro del Empleo Universitario, una feria de entidades y 
empresas organizada por la Oficina de Atención al Estudiante. Esta 
jornada tuvo lugar los días 6 y 20 de abril en los campus Bellissens 
(Reus) y Sescelades (Tarragona), y el 21 de abril en el campus Terres 

de l’Ebre (Tortosa). En los últimos años, la crisis económica ha 
marcado la participación en esta cita, que cada año cuenta con más 
respuesta del sector empresarial y del público general. Este año, en 
la edición de Bellissens, participaron 15 empresas, mientras que en 
Sescelades lo hicieron 31, además de los expositores institucionales. 
Por lo que respecta al campus Terres de l’Ebre, se iniciaron los 

FORO DEL EMPLEO, PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE ESTUDIANTES Y EMPRESAS
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La URV ha firmado un nuevo convenio de colaboración con 
Santander Universidades para fomentar actividades de docencia, 
investigación y transferencia de los resultados, así como para 
mejorar la gestión académica y la proyección internacional. 
Entre las nuevas aportaciones destaca el apoyo a la Cátedra 
Universidad y Región del Conocimiento, que dirige el catedrático 
y exrector Francesc Xavier Grau. Su objetivo es difundir el 
conocimiento especializado en el desarrollo territorial generado 
por las actividades universitarias e impulsar una especialización 
regional inteligente que mejore el bienestar de la ciudadanía.
El acuerdo recoge también la emisión de la nueva tarjeta 

universitaria inteligente (TUI) para los tres colectivos de la 
comunidad (PAS, PDI y estudiantes), que contribuirá a mejorar 
la eficiencia de la gestión académica y administrativa, y a 
enriquecer la oferta de servicios a la comunidad universitaria. 
El Santander colaborará también con los programas de apoyo 
a la investigación (becas predoctorales y ayudas a grupos 
emergentes), con las becas de movilidad internacional con 
universidades europeas y latinoamericanas, con los premios y 
becas a alumnos de máster, y con la plataforma URV Emprende 
para el fomento del emprendimiento y la creación de empresas, 
entre otras cosas.

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

URV-SOCIEDAD // PÁG. 31

trámites de 38 nuevos contratos de trabajo. Durante estas jornadas, 
alumnos y exalumnos de la URV tienen la ocasión de recibir 
información de primera mano de los responsables de recursos 
humanos y obtener respuestas a las dudas sobre su futuro laboral. 
Además de la feria de empresas y entidades, se organizan diversas 
actividades paralelas de orientación y formación para la búsqueda 

de trabajo, así como talleres y charlas. Este año el periodista Carles 
Capdevila impartió la conferencia “Hagamos que el trabajo tenga 
sentido”, en la que subrayó la necesidad de tener una actitud positiva 
para salvarse de este periodo que llamó “de interregnos”. Una época 
de cambios para la que hace falta optimismo, talento, preparación, 
habilidades comunicativas, estímulos y trabajo de artesanía.

La URV firma un convenio con la Asociación de Estudiantes e 
Investigadores Chinos de Tarragona

La Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de 
Tarragona y la URV han iniciado un camino de colaboración 
conjunto a partir del convenio que firmaron en enero con 
el objetivo de promover el conocimiento de la lengua y la 
cultura chinas. La asociación está formada por estudiantes 
y exestudiantes de cursos de español que ofrece la URV a 
las universidades chinas, y también por ciudadanos de la 
demarcación de Tarragona.
El acuerdo lo firmaron la presidenta de la asociación, Zhu 
Rongrong; la directora del Centro de Estudios Hispánicos 

(CEH), Esther Forgas, y la directora del Centro de Formación 
Permanente (CFP) de la Fundación URV, Charo Romano.
El CEH de la URV tiene como objetivo la enseñanza de la 
cultura hispánica y del español como lengua extranjera, 
y el CFP de la Fundación URV gestiona sus programas de 
formación. Así pues, las tres entidades pondrán en común los 
medios y recursos de que disponen para conseguir la mejora 
de la carrera profesional de estudiantes y exestudiantes 
chinos y el conocimiento de las dos lenguas y culturas. Las 
entidades colaborarán para fomentar la integración cultural 
y la mejora del empleo del alumnado chino, y para organizar 
y difundir conferencias, seminarios y actividades de interés 
mutuo.

FOMENTAR LA CULTURA Y LA LENGUA CHINAS

INTERNACIONALIZACIÓN // PÁG. 34

Kung-fu, tenis de mesa, sombras chinas, taichí, karaoke, 
ceremonia del té... El campus Catalunya se ambientó en 
China y sus tradiciones el 18 de febrero por unas horas. La 
celebración del Año Nuevo Chino, una costumbre que ha 
adoptado la URV desde hace siete años, se abrió por primera 
vez al público general, que participó en la fiesta a lo largo de 
todo el día.
“Hemos querido crear un ambiente para que nuestros 
estudiantes celebren el Año Nuevo Chino con sus compañeros, 
pero, sobre todo, ofrecer una oportunidad para que se 

relacionen, hagan amigos y den a conocer la cultura china a 
todo el mundo que esté interesado”, explicó Zhu Rongrong, 
directora de la Asociación de Estudiantes e Investigadores 
Chinos, que, junto con el Centro de Estudios Hispánicos de la 
URV y con el apoyo del Consejo de Estudiantes, organizó la 
actividad. El Año Nuevo Chino dio paso al año del mono rojo de 
fuego, que comenzó el 8 de febrero; según la creencia popular, 
será un año alegre, con movimiento.
Actualmente unos 150 estudiantes chinos se forman en 
diferentes estudios hispánicos de grado y posgrado.

LA URV CELEBRA EL AÑO NUEVO CHINO
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 // resumen en ESPAÑOL

Promover la educación académica entre los estudiantes de 
Tarragona, hacer difusión cultural, trabajar para la integración y 
luchar contra la discriminación: estos son los principales objetivos 
de la Asociación Árabe de Estudiantes de Tarragona (AAET), que 
se presentó en febrero en el campus Catalunya. La asociación se 
dirige a estudiantes universitarios, pero también de bachillerato, 
formación profesional y ESO, así como a los padres y madres 
de los jóvenes, pieza que se considera clave para combatir el 

fracaso escolar en Tarragona. La asociación pretende involucrar 
a los estudiantes árabes en la construcción de la comunidad 
tarraconense como forma de integración, facilitar el intercambio 
cultural entre estudiantes e impulsar y difundir los valores de 
igualdad entre las personas, de manera que contribuya a la lucha 
contra la discriminación de género. Para conseguir estos objetivos, 
la entidad organiza conferencias, talleres interactivos, cursos, actos 
académicos y culturales, así como repasos, excursiones y debates.

NACE LA ASOCIACIÓN ÁRABE DE ESTUDIANTES DE TARRAGONA

INTERNACIONALIZACIÓN // PÁG. 35

La Universidad entrega la distinción M. Antònia Ferrer 2016 a la 
filóloga Eulàlia Lledó en el marco de la Semana de la Igualdad

La estudiosa de la lengua desde la perspectiva de género 
Eulàlia Lledó recibió el 9 de marzo la distinción M. Antònia 
Ferrer de la URV 2016 por su destacada trayectoria en la defensa 
de los derechos de las mujeres. En su discurso se reafirmó 
en la necesidad del feminismo reivindicando el término, que a 
menudo está mal visto.
La distinción, que otorga la universidad a través del Observatorio 
de Igualdad, está destinada a personas, entidades, instituciones 
o colectivos de la sociedad civil o del mundo académico que 
hayan destacado por su tarea de defensa de los derechos de las 
mujeres y de su visibilización. 
Eulàlia Lledó es una persona de referencia en Cataluña y en 
el Estado en relación con el estudio del sesgo de género que 
presentan la lengua y la literatura, y ha sido colaboradora de 
la URV. En el discurso que pronunció tras recibir la distinción 

reivindicó la palabra feminismo, que definió como la lucha por 
la igualdad entre hombres y mujeres, porque actualmente 
continúa siendo útil y necesaria. Aludió a lo que dijeron en 
este sentido las escritoras feministas Virginia Woolf y Rebecca 
West. La filóloga premiada repasó la actualidad en el cine y en 
la prensa en clave de género. Según Lledó, muy pocas películas 
recientes son igualitarias y, en cambio, es evidente que algo va 
cambiando. Por ejemplo, enumeró algunos artículos de prensa 
que utilizan en la redacción la alternancia de género.

Semana de la Igualdad
La concesión de este reconocimiento se hizo en el marco de 
la Semana de la Igualdad, que tuvo lugar del 3 al 10 de marzo. 
Bajo el lema “Construyendo espacios para la igualdad”, esta 
iniciativa formativa analizó las consecuencias de la acción 
política sobre la desigualdad de género y la implicación 
individual y colectiva para la reivindicación de la igualdad 
efectiva.

REIVINDICANDO EL FEMINISMO

IGUALDAD // PÁG. 36

La URV inviste al ingeniero químico Hugh Scott Fogler doctor 
honoris causa

Considerado una institución en el mundo de la ingeniería química, 
Hugh Scott Fogler recibió el 15 de abril el reconocimiento como 
doctor honoris causa por la URV. Figura destacada tanto en 
docencia como en investigación y transferencia de tecnología, sus 
ideas han inspirado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Química de la URV.
El padrino del doctorando, Azael Fabregat, dijo de él que es una 
persona “clave en la historia de la ingeniería química reciente” y un 
excelente autodidacta, un gran investigador y un buen transferidor 
de tecnología.
Profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad 

de Michigan (EE.UU.) desde 1965, H. Scott Fogler es conocido en 
todo el mundo, tal y como explicó su padrino, por ser el autor de 
dos verdaderos best sellers de su área: Elements of chemical 
reaction engineering, utilizado como libro de texto en todo el 
mundo desde su primera edición en 1986, y Strategies for creative 
problem solving, que introduce una competencia esencial para 
los ingenieros: la resolución de problemas. Las ideas didácticas 
presentes en sus libros han inspirado, entre otros, el modelo 
educativo que ha desarrollado la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Química (ETSEQ) de la URV en los últimos veinte años.
Ha recibido quince galardones y premios de docencia en su 
universidad y en EE.UU., y diez premios por su labor en la Sociedad 
Americana de Educación en Ingeniería (ASEE) y la Institución 
Americana de Ingenieros Químicos (AIChE). Dos de ellos son el 

EL INGENIERO DIDÁCTICO

HONORIS CAUSA // PÁG. 37
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premio Warren K. Lewis, de la AIChE, y el premio nacional de 
catálisis de la Asociación de Empresas Químicas.
El discurso del nuevo doctor de la URV fue una lección sobre la 
energía y el futuro, titulada “Helping to solve the world challenges 
in energy chemical engineers”. Los combustibles fósiles, la fuente 
mayoritaria de energía que hoy se utiliza, serán insuficientes 
para satisfacer la demanda universal, de modo que prevé, para 
el año 2050, un colapso y un punto de inflexión en la economía 
mundial. Se refirió a las fuentes alternativas (hidroeléctrica, 
eólica o geotérmica) y sus condicionantes, y especialmente a la 
energía solar, sobre la que describió los diferentes sistemas y las 
investigaciones que se llevan a cabo en varias plantas en EE.UU.
El rector de la URV calificó a Fogler de “universitario en toda 
su dimensión”, por su práctica excelente en las tres principales 
misiones de la universidad: docencia, investigación y transferencia. 
“Simboliza —dijo— el compromiso que tiene la URV con la 
sociedad.”
H. Scott Fogler es el primer ingeniero químico que ha sido investido 
doctor honoris causa por la URV. Para el profesor norteamericano, 
ha supuesto su primer nombramiento como doctor honoris causa.

QUÍMICA Y PETRÓLEO
Su investigación se ha centrado en la aplicación de los principios 
de la ingeniería de la reacción química en la industria del petróleo, 
el transporte y la reacción en medios porosos, en cinéticas de 
la gelificación y en la estabilidad de los asfaltenos en flujos 
multifásicos. Ha publicado más de doscientos artículos científicos 
y de su mano se han doctorado más de cuarenta estudiantes. 
Ha liderado muchos proyectos de investigación financiados 
por agencias gubernamentales americanas y por compañías 
privadas. Nueve compañías petroleras han confiado en él para 
afrontar los retos científico-tecnológicos en los que han invertido, 
solo en los últimos años, más de cuatro millones de dólares. 
Muy recientemente ha llevado a cabo un estudio, encargado por 
una comisión nombrada por el presidente Obama, para hacer 
recomendaciones para el flujo de petróleo y productos petrolíferos 
en el sistema de oleoductos Keystone, que conecta Canadá y 
Estados Unidos a través de más de 5.000 km y ahora en fase de 
construcción. El profesor Fogler ha presidido la AIChE, la mayor 
asociación mundial de ingenieros químicos, fundada en 1908, que 
cuenta con 45.000 miembros de más de cien países.

La colección recoge las experiencias vitales y profesionales de 
enólogos que trabajan en diferentes zonas vitivinícolas de Cataluña

Toni Sànchez-Ortiz, Francesc Ferré y Anna Espelt describen 
experiencias vitales y profesionales en Retratos de Vino, tres 
volúmenes editados por Publicacions URV en catalán, español 
e inglés en versión papel y digital, que ha escrito la periodista y 
sumiller Ruth Troyano, con imágenes del fotógrafo Maoz Eliakim. 
En total se publicarán seis, todos protagonizados por enólogos 
formados en la Facultad de Enología de la Universitat Rovira i 
Virgili.
Editados por Publicacions URV y Arola Editors, son una 
inmersión en la vida de dos enólogos y una enóloga que trabajan 
en diferentes regiones vitivinícolas de Cataluña: Sànchez-Ortiz 
tiene proyectos en la D. O. C. Priorat, la D. O. Tarragona y en 
el Montsant; Ferré, en la D. O. Terra Alta, y Espelt, en la D. O. 
Empordà. Los libros también tienen una versión digital disponible 
en la web de Publicacions URV.
Además, un total de 3.000 botellas de vino (1.000 de cada 
bodega) incluyen una etiqueta con código QR que permite a los 
consumidores acceder al libro a través del dispositivo móvil y 
conocer directamente al autor de la referencia que prueban.
Los libros reúnen reportajes en profundidad realizados mediante 
entrevistas personales y visitas a las viñas y las bodegas. Los 
tres volúmenes son fruto de horas compartidas con cada uno de 
los enólogos para entender, sobre todo, su vínculo con la tierra 
y su estilo de hacer vino, pero también para saber cómo se ha 
ido definiendo su figura desde que salieron de la universidad 
de Tarragona y cómo el proyecto del vino los ha forjado como 
personas.
Los textos y las imágenes fotografían un momento concreto 
de su trayectoria profesional, pero también hay espacio para 
reflexiones e impresiones sobre el mundo del vino e ilusiones y 

retos de futuro profesionales.
Este proyecto se inició en enero de 2015, con el tiempo de la poda 
del viñedo y se completa, en una primera fase, con las cepas 
esperando la floración del mismo año. Es también, por tanto, una 
colección que permite recorrer el ciclo anual de la vid y el cambio 
que experimenta el paisaje en cada estación.
Todos los libros guardan la misma estructura, con la idea de 
completar un ciclo. Se trata de la primera colección de estas 
características que edita Publicacions URV y representa un viaje 
por la riqueza, la diversidad y la calidad vitivinícola catalana. 
En cada volumen hay un texto inicial que incluye un poema o 
un escrito literario que revela la filosofía y la manera de hacer 
del elaborador. A continuación, se incluye un resumen ejecutivo 
escrito con voluntad literaria que descubre la manera de 
acercarse y entender el vino del enólogo. El cuerpo central son 
capítulos que tratan sobre el primer contacto del enólogo con el 
vino, la URV, la vida y el marco cultural.
Retratos de Vino también incluye un apartado que da valor a 
una de las principales herramientas de trabajo de los enólogos: 
las manos. Esta sección, además, reúne versos y referencias 
musicales que enaltecen el valor fundamental de la viticultura. 
La parte final del libro es una guía breve de restaurantes y 
locales que recomiendan los mismos enólogos. A menudo son 
espacios que los inspiran y donde el vino tiene una presencia muy 
destacada.
En los libros, finalmente, hay un apartado en el que enólogos, 
sumilleres y personas que han seguido la trayectoria profesional 
de los protagonistas la valoran y la contextualizan. Así, hay 
palabras de los sumilleres del Celler de Can Roca, Josep Roca; 
de El Bulli, Ferran Centelles; y de Monvínic, César Cánovas; de 
diseñadores gráficos; de actores y de artistas; de profesionales 
de ámbitos diversos, y de compañeros de aula y amigos que se 
sinceran.

ENÓLOGOS DE LA URV, PROTAGONISTAS EN RETRATOS DE VINO

PUBLICACIONS URV // PÁG. 40
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 // resumen en ESPAÑOL

Estudiantes y profesores de la URV comienzan los contactos con 
las entidades sociales para iniciar proyectos conjuntos

Un centenar de estudiantes y profesores de la URV entraron en 
contacto con diecisiete entidades de Reus que se dedican a la 
acción social, la cooperación, el medio ambiente, la cultura, la 
salud o asociaciones vecinales, con el fin de conocer sus iniciativas 
y poder desarrollar un proyecto conjunto. En la tercera edición 
del Mercado de Proyectos Sociales, que tuvo lugar en abril, las 
entidades presentaron 34 proyectos a un centenar de estudiantes 
y profesores. Son propuestas que se podrán desarrollar como 
trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster durante 
el próximo curso académico, en el marco del programa de 
Aprendizaje Servicio.
Aparte de las presentaciones, las entidades expusieron sus 
proyectos en el mercado para entrar en contacto directo con los 
alumnos y profesores de la URV. Durante la jornada se presentó el 
catálogo que incorpora el centenar de propuestas de las ediciones 
anteriores, a las que también pueden acceder los estudiantes. 
Una vez establecida esta toma de contacto, los responsables de 
los grados y los másteres implicados en la iniciativa elegirán las 
propuestas que se adapten a las líneas de investigación y, a partir 
del curso 2016-17, comenzarán a vincular las entidades con los 
estudiantes para poder ejecutar las propuestas concretas.
El Mercado de Proyectos Sociales es una actividad que cuenta 
con el apoyo del Consejo Social de la URV, y en esta tercera 
edición se incluye en las acciones específicas de formación del 
Instituto de Ciencias de la Educación. Hace dos años se organizó 
con la colaboración del Ayuntamiento de Reus y el año pasado el 
Ayuntamiento de Tarragona facilitó el contacto con las entidades 
de la ciudad. Esta tercera edición ha vuelto a Reus, concretamente 
a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en el campus 
Bellisens.
El Aprendizaje Servicio es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 

proyecto. Trabajar sobre las necesidades reales del entorno con el 
objetivo de mejorarlo hace posible la formación de los estudiantes 
no solo como profesionales, sino también como ciudadanos que, 
con un buen nivel cultural, conocimientos y habilidades específicas 
y un espíritu crítico y humanista, sean la base de una sociedad más 
justa, solidaria y sostenible.
De la primera edición del mercado surgieron 23 proyectos que 
acabaron dando lugar a 25 trabajos de final de grado y máster de 
19 titulaciones. En la edición del año pasado se concretaron 22 
proyectos y se hicieron 32 trabajos de 15 titulaciones.

HUERTOS SOCIALES, COSA DE TODOS
La Fundación Triodos ha seleccionado los huertos sociales 
de la URV para hacer una campaña de captación de fondos, 
“Im(plantemos) valores en la Universidad”, con el objetivo 
de que el proyecto pueda avanzar. Además de aportaciones 
económicas, se necesitan profesionales que dediquen 
su tiempo a la iniciativa. El proyecto Huertos Sociales ha 
preparado, construido, adecuado y convertido una zona del 
campus Catalunya de la URV, que se encontraba en desuso, en 
un espacio agrourbano. Este trabajo ha implicado la interacción 
de colectivos socialmente vulnerables con los miembros de 
la comunidad universitaria, de manera que se ha incentivado 
la convivencia social y ambiental en ese espacio. Ya se han 
recogido los primeros frutos, y además del equipo impulsor, 
personas de la comunidad universitaria y personas mayores 
de la Fundación Onada cuidan los cultivos. Son los primeros 
huertos sociales creados en Tarragona. Ahora el proyecto 
continúa recaudando fondos para avanzar y financiarse de 
nuevo, para consolidarse y fortalecerse aportando todo su 
potencial no solo a la Universidad, sino también a la ciudad.
Los fondos recaudados hasta el momento permiten construir 
algunas casetas de madera para guardar las herramientas, 
ampliar el número de parcelas e impartir talleres sobre 
agricultura ecológica y sobre el cultivo de huertos urbanos.

ALIANZA SOCIAL

VIVE LA URV // PÁG. 45
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Continued on the next page 6

 // summary in ENGLISH

“WE RECEIVE RECOGNITION FOR THE RESEARCH WE DO AT THE IDIBAPS AND 
THAT HELPS US TO KEEP GOING”

JORDI GRÀCIA-SANCHO, 
biochemist.

You have been studying cirrhosis for years. Will we ever beat this 
disease?
Yes, we will.  Cirrhosis is a chronic disease of the liver that occurs 
when there is an “insult” caused by the excessive consumption of toxic 
substances or by a virus. Now there is a great deal of interest in the 
new treatments for hepatitis C because a treatment has been found that 
is highly effective, and I am certain that these will help in our efforts 
to overcome cirrhosis, which is highly prevalent and has high levels 
of mortality and morbidity. It is also true that there are certain risk-
behaviours among a certain sector of the population that require work 
beyond the development of new drugs. But we are able to determine 
what happens when cure or at least stop the progress of the disease with 
antiviral treatments. These patients stop getting worse, but can they 
recover? Can they return to full health? We still do not know. One of the 
studies that I have recently published focuses very much on this matter.
You have dedicated practically your entire career to the liver and in 
particular cirrhosis. What are the challenges regarding this organ 
and this disease?
The first is to cause the disease to recede. A big challenge is cirrhosis 
resulting from a fatty liver. We know that obesity is an epidemic, 
particularly in developed countries, and there is clear evidence that part 

of the population with fatty liver and obesity will end up with cirrhosis. We 
are faced, therefore, with a new population with a different pathology that 
makes the disease evolve differently because the cause is different. And 
we have to determine how to treat it and what we can do to prevent these 
patients from getting worse and perhaps even cure them.
In addition to this, I have started a new research line, thanks to the support 
of the Carlos III Health Institute, to study how the liver can be modified or 
change as a result of aging. We know that the average life expectancy of the 
population is increasing all the time (and that is a good thing), but we have 
absolutely no understanding of what happens to the liver’s microcirculation 
as an individual ages. We have no idea of the different effect that a drug 
may have on a 40 year old compared to a 90 year old. Very little research 
has been conducted or published in this area. Life expectancy is continually 
increasing, which in turn means that the average age of the population that 
may have liver disease may also change a great deal.
Here you conduct research in collaboration with the Clinical Hospital. Do 
you therefore “depend” on the clinical work carried out by the Hospital?
That is changing. When I returned from my postdoctoral research, we 
started to take this subject more seriously. The Hospital collects samples 
for diagnosis. We spoke with the ethics committee about the possibility of 
receiving part of these samples in order to study mechanisms, signalling 
pathways, etc. We mainly work with cell cultures and experimental 
animals. We collaborate with surgeons to obtain samples that would be 
thrown away (for example, transplanted organs) so that we can see if 
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THE URV’S COMMITMENT

We are fast approaching the end of the 2015-2016 academic 
year and we can safely say that we have taken a step forward 
in our commitment to society by ensuring that excellence, 
internationalization and research are at the heart of our teaching 
and transfer of knowledge to society. This is amply demonstrated 
in the five reports that we have presented over the year regarding 
training, research and scientific production, the third mission, the 
people who make the URV and the URV’s efficacy and efficiency in 
its use of resources. You can find summaries of the latter on pages 
6 and 7 of this edition of the Revista URV and you can find all of the 
reports on the URV website.  
In terms of training, of particular note is the increase in the 
number of theses defended and the quantity of doctoral 
programmes in which one in three students is international, and 
a significant increase in the numbers of master’s students. Once 
again research has been one of the University’s strengths, with 
an increase in scientific production and its impact, and also in the 
amount of competitive and non-competitive funding obtained for 
research, which has reached a similar level to before the crisis. 
Some of the most important URV research results are described 
in the following pages of this magazine.
The URV has also continued with a whole series of activities in 
relation to its third mission, which demonstrates the University’s 

contribution to the territorial, social and economic development of 
the southern regions of Catalonia. An example of this is the URV’s 
contribution to the Mediterranean Games scheduled for 2017 
in Tarragona, both through its development of the educational 
programme for the project and the construction of the pavilion 
that will host the volleyball competition (page 42).
In parallel to this, the magazine shows that the URV makes 
effective and efficient use of the resources that it receives from 
society. This is due to the dedication of the people who make the 
URV what it is; that is, the teaching and research staff and the 
administrative and services staff who, together with the URV’s 
relations with its students and its interactions with society, enable 
us stay on the path of continual improvement.
These results have been recognised outside the URV, with the 
CEICS being permanently recognised as a Campus of International 
Excellence (page 29) and the URV’s remarkable achievement of 
being placed for the third year running in Times Higher Education’s 
ranking of the top 150 universities in the world under the age of 
50, specifically in 83rd position, as is explained on page 8 of this 
magazine that you now have in your hands. 

Josep Anton Ferré Vidal
Rector of the URV

EDITORIAL // PAGE 3
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they behave in the same as the experimental models that we carry out 
on cell cultures and animals. 
You work for the August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute 
(IDIBAPS). Does this institution get the recognition it deserves?
The IDIBAPS is one of the most important biomedical research 
centres in the country, perhaps even the most important, and that’s 
not just my own opinion, there are objective data that demonstrate it. 
Perhaps because it is in the shadow of the Clinical Hospital, everyone 
relates the research that we do with the hospital and not with the 
IDIBAPS itself. When you go to a conference, if you say you are from 
the IDIBAPS, not everybody knows what you are talking about, but if 
you say you are from the Clinical Hospital, it is much easier. I suppose 
it is a question of time and making ourselves known. But which is 
clear is that this is a leading centre in many ambits of research.
At the age of 35, do you feel privileged to be able to carry out the 
highest level research so close to home?
Privileged yes, without a doubt. But I have to say that I have worked 
really hard to get to where I am and I continue to do so. I have had 
to make many sacrifices, he have gone through some really difficult 
periods and I have been lucky to have as my mentors Jaume Bosch 
and Joan Carles Garcia-Pagán, who have always supported and 
helped me... But it is certainly a privilege. In this country it is very 
difficult to obtain funding, although we are lucky enough to be highly 
valued and to have our research recognised, that definitely helps 
things... Little by little... It is a question of being constant, persevering, 
working hard... And that is what I have done. Many of my friends have 
gone to the United States to further their careers in better financial 
conditions and with greater recognition, but they are unable to come 
back. I have been working in this field for thirteen years and during 
that time I have worked hard every day, getting up with the lark, as 
they say. I made the decision to work at the IDIBAPS when I came 
back from Boston and saw that it would allow me to carry out first 
class research and compete with any institution in the world. But I 
still live in Tarragona. I feel very Tarragonan, I love my home town, its 
fiestas, I love everything about it.... And I wanted to bring up my family 
here... I think the balance can be struck. The trains could run better, 
but we can still find the balance every day and work hard.
Incidentally, in Boston, one time when they asked me to do a seminar 
I finished with a picture of Tarragona and the amphitheatre... And I 
turned it into a regular thing, something that I always do. I introduce 
them to the human tower, the Cathedral, the Descent of the Eagle 

(which they can’t get their heads round)... It is a marker of my origins 
and, given my fondness for the city, I try to be a good ambassador and 
introduce it to as many people as possible.
You are a former URV student. What message would you give our 
current students?
A lot of time has passed since then. And many things that are taught 
in Biochemistry now had still not been discovered when I was a 
student, which I imagine changed the curriculum substantially. 
However, I always tell one story which I think is relevant and useful to 
current and future students. I went on an Erasmus year abroad which 
gave me my first contact with the world of research. I remember on 
the first day in London the tutor asked what we had been doing at 
Tarragona. He asked me to translate our curriculum for him. I got 
the impression that he didn’t know what to do with me. I did the 
translation and gave it to him. Let me just say that after that, I was 
never put to work with the students, instead I worked directly with the 
doctors. What I mean is, there is a lot to be said for Biochemistry at 
the URV. Most of the professionals in the Department of Biochemistry 
are the same ones that I had and so I am certain that the quality of the 
teaching, the practicals and everything is at a particularly high level 
of excellence compared with other institutions. And the anecdote I 
have just told is a clear example of this.

TO LEVEL RESEARCH NEXT TO DOOR TO HOME
Jordi Gracia-Sancho, 35 years old and from Tarragona, is proof that 
you can carry out top-level research without having to work outside 
Catalonia. He trained in Biochemistry at the URV and, despite his 
youth, has published a long list of scientific articles (44) and leads 
a team of ten people at the hepatic haemodynamics laboratory of 
the August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS) in 
Barcelona. He was awarded his doctoral degree by the Universitat 
de Barcelona in 2007, went to do a postdoc at Harvard in 2008 and 
since 2012 has been a Ramón y Cajal researcher at the IDIBAPS. 
This year he has joined the URV’s Department of Biochemistry 
and Biotechnology as a part-time lecturer. Every day he takes the 
train from Tarragona, where he lives and wants to remain living. 
His latest publication has received wide ranging recognition among 
other specialists and deals with a protein that can help improve 
cirrhosis of the liver. In April 2015, he was chosen by the European 
Association for the Study of the Liver as the best young hepatology 
researcher in Europe.

INSTITUTION // PAGE

THE VALUE OF PEOPLE

A total of 3044 people make the University’s teaching, research and 
knowledge transfer a reality  

The strength of an institution lies firmly with its members, and in 
the URV’s case, this means 3044 people who work daily to make the 
university’s vision a reality. Despite the continuing restrictions on 
spending and contracting new staff, the URV has retained staff levels 
that allow it to continue with its commitments to teaching, research 
and knowledge transfer and thus also maintain its commitment to 
society. 
The URV has released a report entitled Les persones que fan la URV 
(The people who make the URV), which is a comprehensive review of 
the different groups who provide value to the University. The report 

cites a figure of 3044 people who make up the URV and the URV 
Foundation (FURV), of whom 2020 are professors and researchers 
(PDI), 687 are members of the administrative and services staff (PAS) 
and 337 are members of the FURV. 
The document shows how the number of teaching staff has fallen in 
the last five years: in 2011 there were 1100.4 EFT (equivalent to full time) 
members of staff, whereas by 2015 this was 1060.9 EFT. In contrast, 
the number of research staff (RS) increased from 70 EFT to 93.1 during 
the same period. By the same token, the number of doctoral students 
increased from 963 in 2011 to 1216 in 2015, whereas the number of 
trainee predoctoral researchers fell from 370 to 240 during the same 
period. The number of active researchers has remained more or less 
constant with 548 in 2011 compared to 538 in 2015.

6
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Continued on the next page 6

THE 83RD BEST YOUNG UNIVERSITY IN THE WORLD

The PAS and the URV Foundation
The current PAS-PDI ratio is 62 PAS/100 PDI. The number of PAS 
reflects a fall caused by the rate of attrition; in 2011 there were 741 
EFT, whereas by 2011 there were 665.7 EFT. 
Of the 337 people who work at the URV Foundation’s Lifelong 
Learning Centre and its Technology and Innovation Centre, 35 are 
directly contracted, 125 are subcontracted and 177 have research 
grants. The FURV has had 783 collaborations in these two ambits, 

some involving URV staff and others with external personnel.
In terms of the URV’s position regarding staff within the Catalan 
public university system (CPUS), the institution occupies fourth 
position both for full time PDI (8.3% of the total) and for PAS (8.8% 
of the total). The URV is penultimate in terms of permanent PDI 
(67.3%), followed by the UPF. In terms of age, the URV’s staff (both 
PAS and PDI) is younger (43.1 and 45.1 years, respectively) than the 
average age of the CPUS (47.2 and 46.5 years).

The URV has consolidated its position as among the top 150 universities under 
the age of fifty in the world, according to the Times Higher Education ranking

The URV is in 83rd position in the list of the top 150 universities under the 
age of fifty. For the third year in a row, it is among the highest universities 
in this ranking, which has been compiled every year since 2012 and which 
also makes the URV the third best young university in Catalonia.
The URV has consolidated its position in this ranking which this year 
has been expanded from 100 to 150 universities under the age of 50 from 
around the world. The ranking is calculated on the basis of thirteen 
indicators in the five categories of teaching (learning environment), 
research (volume and reputation), citations (impact of published research), 
internationalization (of students, teaching staff and administrative staff) 
and transfer of knowledge and innovation. Each of these categories is 
weighted accordingly when calculating the total score. Compared with last 

year’s ranking, this time the URV has increased its score in all categories 
and its overall score has increased by 2.6 points.
According to staff at the journal, that this ranking shows how in a 
comparatively short period these universities have achieved a significant 
impact in areas such as teaching, research and knowledge transfer, in 
contract to older traditional institutions, which have had much longer to 
establish their reputations.
Times Higher Education uses the same methodology for its 100 under 50 
ranking as it does for its World University Rankings. The first 100 under 50 
ranking was published in May 2012 with the aim of proving that it is possible 
to achieve excellence in a relatively short period of time. First position this 
year has gone to the École Polytechnique Fédérale of Lausanne (founded 
in 1969), which retains its position at the top of the ranking from last year. 
The ranking includes universities from 39 countries around the world 
and half of the universities in the top ten are less than 30 years old. The 

INSTITUTION // PAGE 8

AN EFFECTIVE AND EFFICIENT UNIVERSITY

The report Efficacy and efficiency in the use of resources is presented 
to the Governing Council

The Universitat Rovira i Virgili manages an area of land 
measuring 380,654 m2. Of this, 167,375 m2 have been built 
on. The University’s campuses and buildings house a total 
of 16,590, the highest number being at the Sescelades 
Campus, with 6,259 inhabitants. These are the findings of the 
report Efficacy and efficiency in the use of resources, which 
has been written for the second time and was presented to 
the Governing Council in February. The text analyses how 
efficiently the University uses resources when undertaking the 
various missions that are its raison d’être. 
The report also states that during the last academic year 
10,144 students and 1014 professors were active users of the 
Virtual Campus (Moodle); these figures have remained stable 
for the last five years. The URV’s Learning and Research 
Resource Centres (CRAI) have 696,921 documentary resources 
in their archives which were accessed 875,073 times by users, 
who also carried out 21,812 downloads of guides and tutorials. 
The URV has 1958 computers of which 774 are open access 
(desktops and laptops). There were 7,890,633 connections to 
the URV’s Wi-Fi during the year, an average of 4440 different 

devices connected a day, and an average of 3579 different 
users connected a day.

€7440 spent per student
In terms of financial resources and spending per ambit, 51.1% 
(€57.6M) of the URV’s budget was spent on teaching, 42.8% 
(€48.2M) was spent on research, and 6.1% (€6.9M) was spent 
on the third mission relating to territory and people. The section 
on efficacy and efficiency shows that in 2015 11,466 students 
registered for bachelor’s courses and 2,025 students obtained 
bachelor’s degrees; 1,229 people registered for master’s 
courses and 552 obtained master’s degrees. Expenditure for 
each student was €7,440 per year and €36,600 per graduate. 
1,208 people registered for doctoral degrees and 191 doctoral 
theses were defended. €5,970 was spent per doctoral student, 
€37,700 was spent per thesis completed and €49,600 per 
scientific article (970 indexed articles were published in 2015).
This report provides an overview of the URV’s financial resources 
in 2015, how they were used, the teaching and research results 
and the efficacy and efficiency indicators. It is also useful to 
have such data to ensure continual quality improvements in 
the various missions and an effective and efficient use of the 
resources that society makes available to the URV.

INSTITUTION // PAGE 7
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United Kingdom has the highest number of institutions in the ranking (25), 
followed by Australia (19), France (15) and Germany and Spain (10).
Out of the Catalan universities in the ranking, the URV is in third place 
behind the UAB (12th) and the UPF (15th) and it is the fourth Spanish 
university in the ranking behind the two aforementioned Catalan 

institutions and the Autonomous University of Madrid (71st). The 150 under 
50 ranking was published on 6 April at the Universitat Pompeu Fabra.
Times Higher Education is weekly journal published in London and 
specialising in Higher Education. It is the most important publication of its 
kind in the United Kingdom and has a high international standing.

A subject based on learning and service and an employment initiative win 
Teaching Quality Prizes, which will be presented by the Social Council on 22 June

“Learning by helping, helping by learning”, is a project by Professor 
David Dueñas that has been awarded the individual category of the Social 
Council’s Teaching Quality Prize. It is a practical subject for undergraduates 
on the degree in Social Work and is aimed at the sixteen entities that make 
up the Mestral-Cocemfe Federation for Physical and Organ Disabilities. 
The activity forms part of the Service Learning Programme and seeks to 
foster the acquisition of knowledge relating to a real practical activity that 
provides services to entities in the third sector. The knowledge acquired by 
the students during the activity is then subsequently complemented with 
theoretical sessions in the classroom.
Before starting the project, the students agree on the objectives and then 
engage in activities to publicise the project, raise funds and speak to service 
users and their relatives. The subject is evaluated by the teaching staff, 
who take into account the students’ capacities to reflect on the subject and 
their own personal growth. It is also evaluated by the representatives of 
the entities and an overall assessment is made of the subject. The aim is 
to ensure that the students learn from the difficulties that they encounter 
and identify elements that can be improved in subsequent years.

Professional and academic guidance at the ETSE
The prize for the group category of the Teaching Prizes has been 
awarded to the project entitled “Professional and academic 

guidance at the ETSE. Technological innovation oriented towards 
employment and the territory”, by professors Teresa Torres, 
Domènec Puig, Maria Ferré, Àngel Cid, Antoni Martínez and Xavier 
Vilanova of the School of Engineering, and Victòria Fabregat of 
the Faculty of Law. The proposal combines the subject entitled 
Professional and Academic Guidance with a MOOC (Massive 
Online Open Course) offered through the UCATx platform. This 
brings together the pedagogical models of online and face-to-
face learning, or so-called blended learning. The subject deals at 
strategies for helping people find employment.
The subject has a new curriculum that brings together technology, 
academic achievement and the territory with the aim of increasing 
the employability of graduates from the School of Engineering. 
The aim is for students to discover what interests and motivates 
them and, on the basis of this, to develop training strategies that 
help them achieve their professional goals. The subject is offered 
to first year students who are studying the bachelor’s degrees in 
Industrial Automatic Engineering, Electrical Engineering, Telematic 
Engineering, Computer Engineering and the double degree in 
Electrical Engineering and Industrial and Automatic Engineering.
For this edition of the Social Council’s Teaching Prizes, four 
candidates entered the individual category and six put themselves 
forward for the group category. Each prize is worth 3500 euros and 
the winners go forward as the URV’s candidates for the Jaume 
Vicens Vives prizes awarded every year by the Catalan Government.

EXCELLENT EDUCATION

INSTITUTION // PAGE 9

PROPOSAL FOR A CODE OF ETHICS FOR CATALAN COMPANIES OPERATING IN OTHER COUNTRIES

The Catalan Agency for Development Cooperation has contracted 
the URV to draw up a code of ethics on human rights and gender 
equality to ensure the responsible internationalisation of Catalan 
companies and activities that engage in. The request was made and 
a winning bid by a group of 11 researchers from the Research Group 

on Territory, Citizenship and Sustainability, with the collaboration 
of a researcher from the Department of Business Management. 
The project started in February and will be completed before the 
summer. The coordinator of the research group, Antoni Pigrau, is 
also the principal investigator.

“The URV’s Centre for Hispanic Studies (CEH), an evaluation body 
for the Cervantes Institute, is hosting the examination for the 
diploma in Spanish as a foreign language (DELE) and the test 
on constitutional and sociocultural knowledge of Spain (CCSE) 
for people who are applying for Spanish nationality. The CEH has 
administered the DELE exam (6 levels) in the area for the last 
fifteen years and is now also providing the exam for individuals 

who are seeking Spanish nationality. The Cervantes Institute 
designs and evaluates both exams, apart from the oral test, which 
is graded by the URV. A syllabus is provided for those who are 
preparing to take the CCSE test. The same tests are held across 
Spain and examinees can choose from any one of the test centres 
in the country. The URV offers courses to help people prepare for 
both exams.

THE URV ADMINISTERS SPANISH NATIONALITY EXAMS

INSTITUTION // PAGE 10
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A method has been designed to increase the effectiveness of treating 
tumours with graphene

Graphene and its derivatives can be used very effectively to treat 
cancerous tumours at very low doses and reduced laser illumination 
power. This has been revealed by a research project carried out by the 
URV’s research groups into Physics and Crystallography of Materials 
and Nanomaterials (FiCMA-FiCNA). This represents an advance in the 
safety of these treatments and also a reduction in cost.
One of the properties of graphene is photothermal conversion. This 
property is of considerable interest for reducing cancerous tumours as 
non-invasively as possible. The treatment consists of injecting into the 
tumour a dispersion of a derivative of graphene, known as graphene 
oxide, in physiological serum. It is subsequently illuminated with an 
infrared laser, since this light penetrates further into biological tissues 
because it is absorbed less than visible light. The heat that is generated 
by graphene oxide when it is illuminated with the laser eliminates the 
tumour cells so that in a few days the size of the tumour is reduced until 
it is completely eliminated. For the moment, this treatment has been 
satisfactorily tested in mice.
The main drawback, however, is controlling the temperature inside the 
tumour so that the heat generated does not also destroy the healthy 
cells. The amount of heat depends on both the power of the laser with 
which the tumour is illuminated and the amount of graphene oxide 
that has been injected. This is why the work carried out by the URV 

researchers is so crucial: they have determined the efficiency of the 
photothermal conversion of graphene and its derivatives so that the 
amount of heat that can be generated in each case can be accurately 
predicted.
The main contribution of this URV research group – consisting of 
Oleksandr Savchuk, Joan J. Carvajal, Jaume Massons, Magdalena 
Aguiló and Francesc Díaz – has been to develop a new method for 
determining the efficiency of this photothermal conversion (the capacity 
to transform light into heat). The system consists of finding a balance 
between the power with which the graphene sample is illuminated and 
the calorific power that is generated in a sphere with a mirrored inner 
surface, in such a way that all the light that has entered the sphere can 
be guaranteed  to reach the sample under study.
This method is a highly significant improvement on the methods used 
to date for determining this photothermal conversion efficiency (even 
though it has never been determined for graphene or its derivatives), 
which require prior knowledge of some of the physical properties of 
the material under study (for example, the heat transfer coefficient, 
its capacity to absorb light and the specific heat and mass of each 
component in the system. The technique created by the URV researchers 
simplifies the determination of this important property, which is not only 
valid for studying graphene but also for calculating the photothermal 
conversion efficiency of other photothermal agents.
These advantages pave the way so that in the near future these therapies 
can be studied in people.

THE PROMISING FUTURE OF GRAPHENE

RESEARCH // PAGE 11

In an article published in the journal Science, URV researchers 
defend the techniques that keep personal data confidential

David Sánchez, Sergio Martínez and Josep Domingo-Ferrer 
defend current techniques for maintaining the confidentiality 
personal data that are used for scientific research. In an article in 
the journal Science, the researchers show that the mechanisms 
that are available to guarantee anonymity, the result of previous 
research which, in some cases, they themselves have carried out, 
are effective and valid for protecting the identity of people.
This study was a response to a previous article, also in the journal 
Science, in January 2015 by researchers from the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Aarhus University and Rutgers 

University (New Jersey) who criticises anonymisation methods 
and questioned the viability of publishing personal information 
for research purposes. They maintained that individuals could 
be reidentified and have their privacy compromised by combining 
unique attribute values available in a database even though an 
anonymisation mechanism had been applied to independently 
generalise the values of these attributes.
On the basis of these results, the researchers from MIT, Aarhus 
and Rutgers assumed that all anonymisation mechanisms were 
as inefficient as the system they had used, ignoring the scientific 
studies that have been published in the field of data protection 
during the last forty years. They concluded that the existing 
mechanisms are obsolete and inadequate, and they urged the 

PRIVACY GUARANTEED

RESEARCH // PAGE 14

The HSK official exams in Chinese (for people over 14) and the YCT 
exams (for those under 14) will take place at the URV on 11 June. To 
date, these tests, which are official recognised by China, could only be 
taken in Barcelona and, for the first time last year, Girona. According 
to an agreement signed between the URV and the Fundació Institut 

Confuci de Barcelona (FICB) in 2014, the FICB accredits the URV to 
carry out the official exams in Tarragona, will train URV professors 
as examiners and will assist in registering people for the exams. 
For its part, the URV will provide the facilities and any necessary 
logistical support to enable students to sit the exams.

OFICIAL EXAMS IN CHINESE AT THE URV

Continued on the next page 6
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holders of the data not to make them public. According to the 
URV researchers, this would have “catastrophic consequences on 
research in many disciplines.”
In response to this article, the URV researchers, all experts in 
data privacy, pointed out that its authors were ignorant of the 
current state of the art in data protection. They also criticised the 
fact that the MIT, Aarhus and Rutgers researchers regarded all 
anonymisation methods to be ineffective merely because they had 
found one method, which they themselves had designed, to be so.
In this regard, the researchers from the research group CRISES-
UNESCO Chair for Data Privacy, from the URV’s Department of 
Computer Engineering and Mathematics, show that the people 
referred to by the anonymised data really do not have a name. 
They believe that the mechanisms used to anonymise personal 
data are reliable and appropriate. Therefore, they can be used for 
research purposes with the guarantee that the people will not be 
reidentified.
In the conclusions to their article, the URV researchers staunchly 
defend that the holders of the personal information can trust in the 
anonymisation which, it should also be said, is so essential to the 
research process.

SHORTENING THE DISTANCE BETWEEN CYBERSECURITY AND ETHICS
Eleven institutions – one of which is the URV – and companies 
from seven different countries will join forces to construct a 
European alliance for value-based cybersecurity, the so-called 
CANVAS consortium (Constructing an Alliance for Value-driven 
Cibersecurity). In a period of three years, CANVAS aims to bring 
together the interested parties in the key areas of the European 
digital agenda – the health system, finance, the security forces 
and national security – to discuss the problems and solutions of 
aligning cybersecurity with ethics. The URV’s representative in the 
CANVAS consortium is the research group CRISES/UNESCO Chair 
of Data Privacy, directed by the professor of Computer Engineering 
Josep Domingo-Ferrer. The team from the URV, also made up of 
Oriol Farràs, David Sánchez and Jordi Soria, are experts in privacy 
technologies and have also done pioneering work on coutility in a 
project funded by the Templeton World Charity Foundation. Among 
other objectives, CANVAS aims to create a reference curriculum for 
value-based cybersecurity. This will put the emphasis on training 
for industry, courses for the managers of security policies and the 
development of a MOOC (Massive Open Online Course) on value-
based cybersecurity.

Research by the URV creates tools for predicting the toxicity of 
certain nanomaterials and modifying them to make them less 
harmful

The URV’s BIOCENIT research group, led by Robert Rallo, 
has coordinated the EU MODERN project aimed at creating 
tools for predicting the toxicity of certain nanomaterials 
via computer simulation, thus reducing the need for animal 
experimentation. In addition to this, the researchers also 
modified some nanomaterials to make them less harmful to 
health whilst retaining all of their beneficial properties.
The various international researchers involved in the 
MODERN project collaborated to study the toxicity of certain 
nanomaterials (specifically metal oxides) in order to establish 
models that can predict whether they will be harmful to 
biological organisms before they are released into the 
environment. The scientists looked at the structure of the 
nanoparticles and calculated in the laboratory (in vitro) the 
affect that that will have on organisms such as cells, bacteria 
and algae.
The project developed predictive models that determine the 
chemical qualities of the nanomaterials and how they interact 
with biological organisms. A database was created to collate 
a wide range of information on the nanomaterials and their 
properties, and on living organisms and their behaviour when 
exposed to certain nanoparticles.
The complexity of the data enabled the scientists to carry out in 
silico experiments by means of computer simulations in vitro 
on cells in the laboratory. This reduces the number of tests 
that have to be conducted on animals (in vivo) to determine 
whether products are harmful for living organisms and the 

environment before they are released onto the market.
One of the project’s objectives was to identify the properties 
that control the toxicity of nanomaterials so that safe-by-
design strategies can be adopted and implemented in the 
manufacture of nanoparticles. The aim was to reduce the 
potential impact of nanomaterials on the environment and 
human health.
The researchers also discovered that slightly modifying some 
nanomaterials can make them less toxic without affecting 
their beneficial properties. This is an important step because 
it means that products can be obtained that have the same 
level of quality but which are less harmful for living organisms.
One of the other results of this research was the development 
of molecular modelling methods that can generate forty 
descriptors for defining the structure of nanomaterials on 
the basis of their size and which can be used to predict their 
properties and biological activity.

UNCERTAIN TOXICITY
The properties of a material can be drastically altered, 
especially when they are modified on a micro or nano scale 
(a nanometre is one millionth of a millimetre). Nanomaterials 
are increasingly common in consumer products such as 
tyres or cosmetic creams. However, the widespread use of 
nanomaterials could represent a risk for environmental and 
human health if they are released into the environment and 
living organisms come into contact with them. Despite this, we 
still do not have a clear idea of which nanomaterials are toxic, 
which living organisms may be effected nor how they may be 
harmed. This was therefore the central focus of the MODERN 
project, which concluded in December 2015.

SAFER NANOMATERIALS

RESEARCH // PAGE 15

6 It comes from the previous page
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It is discovered that breast tumours depend on the supply of lipids to grow

Tumour breast cells need to collect fats from the exterior and 
transfer them to their interior if they are to proliferate. The 
main protein in this process is LIPG, an enzyme located in the 
membrane (the outer layer that encloses the cells) without the 
activity of which the tumour cell cannot grow. The analyses of 
more than 500 clinical samples from patients with different types 
of breast tumour show that 85% have high levels of LIPG. This 
data is the result of a research project conducted by the Institute 
of Biomedical Research (IRB Barcelona) in conjunction with the 
URV and Spanish hospitals. The results have been published in the 
journal Nature Communications.
In Spain, breast cancer is the most common tumour found in 
women and the fourth most common in both sexes (data from the 
Spanish Society for Medical Oncology, 2012) and there are more 
than 25,000 new diagnoses every year. According to figures from the 
World Health Organization, 1.38 million new cases are diagnosed 
and 458,000 people die every year. (IARC Globocan, 2008).
It is well known that, if they are to grow, tumour cells pick up 
glucose from the exterior and they reprogram their internal 

machinery to produce many more lipids (fats). The novelty of the 
discovery lies in the fact that for the first time it has been seen that 
tumour cells need to import internal lipids.
“This new understanding about the metabolism could be breast 
cancer’s Achilles’ heel,” says the ICREA researcher and head of 
the IRB Barcelona group Roger Gomis, co-leader of the work 
with Joan J. Guinovart, director of IRB Barcelona and professor of 
the University of Barcelona. The scientists have shown in animal 
models and tumour cells that if LIPG activity is blocked, the tumour 
stops growing.
The most promising thing about this new therapeutic target is 
that the function of the LIPG protein does not seem to be essential 
for life, so inhibition would have fewer adverse effects than other 
treatments. Since it is a membrane protein, it is potentially easier 
to obtain a pharmacological molecule to block its activity. The 
scientists are now seeking international alliances to develop 
inhibitors for LIPG.
Óscar Yanes’ team, from the centre for Omic Sciences and 
the URV’s Department of Electronic, Electric and Automation 
Engineering, took part in the work by discovering which lipids are 
picked up and regulated by the LIPG protein and, therefore, are 

TUMOURS THAT FEED OFF FAT

RESEARCH // PAGE 20

Experts from all over the world gathered in Tarragona at an international 
scientific conference on porous semiconductors and their uses

Controlled release of drugs to treat serious diseases, energy 
efficiency, long-life batteries: there are numerous possible 
applications for porous semiconductors. The latest research 
and the possible applications in this area were debated during 
the 10th PSST Conference (Porous Semiconductors – Science 
and Technology) 2016, which took place in March in La Pineda. 
This unique international event attracted more than 200 
researchers from all over the world in the fields of physics and 
chemistry, semiconductors, optics, electrochemistry, analytical 
instrumentation, biochemistry, medicine, energy and other 
similar fields. The event, which is held every two years, was 
organised by the research group Nanoelectronic and Photonic 
Systems (Nephos) of the URV’s Department of Electronic, 
Electric and Automation Engineering.
Porous semiconductors are materials which have pores 
of nanometric dimensions and, therefore, special electric, 
photonic, chemical, thermal and optical properties. These 
special properties mean that they have numerous applications 
and can be used in electronics, energy, medicine, the 
environment, chemistry and the life sciences. The most 
important of these applications are in the field of energy – for 
example, high-capacity and long-life batteries – or biomedicine, 
for diagnosis and treatment or as biomaterial to release drugs 
in a controlled and localised fashion.

Release of drugs
During the meeting, the experts held poster sessions to speak 
of the latest advances in the field. One of the most important 
novelties were the results of research into the use of porous 
silicon nanoparticles for the controlled release of drugs. This 
research, which so far has been carried out in animals with 
promising results, focus the nanoparticles directly on the 
cells that they have to treat and release the drug in situ so all 
the problems involved in a generalised treatment with non-
selective drugs can be avoided. Silicon is a biodegradable 
material that the organism itself can dissolve, it is not toxic 
and it can be released with no added complications. One of the 
challenges of the research in this area is to get the drugs to be 
released progressively and continuously.
The conference also showed where research into porous 
semiconductors was leading. One of the most promising 
fields is medicine, in which work is being done not only on 
localised treatments but also on devices that can help to 
detect diseases in very early stages of development, and 
combinations of detection and treatment. Energy is another of 
the emerging fields, and research focuses on developing more 
efficient batteries and devices, and efficiency with greater 
storage.
It was the tenth edition of the international conference and the 
first time that the Universitat Rovira i Virgili, in the person of 
Lluís Marsal, had organised the event, which was attended by 
the best researchers in the world in this field.

THE IMPORTANCE OF PORES

RESEARCH // PAGE 17

Continued on the next page 6
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 // summary in ENGLISH

Eating white meat, eggs or fish instead of red meat reduces the 
risk of metabolic syndrome

For people at a high cardiovascular risk, the excessive consumption of 
red meat and processed red meat is associated with a 27% and 37% 
greater risk, respectively, of suffering metabolic syndrome than those 
who rarely consume it. Eating white meat, legumes, fish and eggs 
has been associated with a lower risk of suffering from metabolic 
syndrome. These results have been published in the scientific journal 
Clinical Nutrition, in the framework of the PREDIMED study (Prevenció 
amb dieta mediterrània).
Red meats are of considerable nutritional value for the organism 
because they provide proteins, iron and vitamin B12. But despite 
the high nutritional value, various studies have recently related the 
excessive consumption of red meat with diseases such as diabetes 
type 2, cardiovascular disease and cancer.
In 2010, a study led by researchers from the Nutrition Unit of the 
Universitat Rovira i Virgili observed that those people from Reus-
Tarragona who took part in the PREDIMED study and who ate a 
considerable amount of red meat and processed red meat were at 
greater risk of metabolic syndrome after a follow up of one year. 
Now researchers from the Biomedical Research Centre in the 
Physiopathology of Obesity and Nutrition (CIBERobn), who belong 
to different Spanish universities, hospitals and research centres 
have taken the extra step and have assessed this association in the 
framework of the whole PREDIMED study. They have also evaluated 
the effect of substituting a portion of red meat and processed red meat 

with other food rich in proteins on the emergence of this syndrome.
The work was headed by Nerea Becerra-Tomás, with the doctors 
Nancy Babio and Jordi Salas-Salvadó, director of the Human Nutrition 
Unit, who is a member of the Universitat Rovira i Virgili and the Pere 
i Virgili Research Institute and principal CIBERobn researcher for the 
Carlos III Institute. The research analysed data from 1,868 participants 
aged between 55 and 80 years old without metabolic syndrome at the 
beginning of the study but who were at high cardiovascular risk.

Metabolic syndrome
The results that are described in this publication show that the 
participants who consume a lot of meat, particularly red meat and 
processed red meat, respectively have 27% and 37% greater risk of 
suffering from metabolic syndrome than those who eat little. The risk 
of the participants who consumed most white meat was up to 17% 
lower. The publication also concludes that substituting a portion of 
red meat and processed red meat for a portion of alternative food rich 
in proteins such as white meat, fish, legumes and eggs is associated 
with a lower risk of metabolic syndrome. These data reinforce the 
importance of having a varied diet that includes alternative foods 
that are features of the Mediterranean diet. That is to say, the 
consumption of red and processed meats at a frequency of up to one 
or two portions a week is recommended and is not associated with a 
greater risk of metabolic syndrome. Nevertheless, daily consumption 
would displace other essential foods rich in nutrients such as fish, 
legumes and white meat which, as the researchers have shown, 
protect against the development of this syndrome.

RED MEAT, IN MODERATION

RESEARCH // PAGE 21

The CEICS has undergone the last evaluation process and the 
members have met to celebrate the definitive recognition of the 
project and lay down the lines for future work

The representatives of research centres, technology centres, 
teaching hospitals and business associations related to the 
specialisations that make up the Campus of International 

Excellence Southern Catalonia gathered to continue their joint 
work on a system of regional innovation.
Once the CEICS had completed the last evaluation process 
with the highest qualification and been awarded the definitive 
distinction as Campus of International Excellence, the agents 
involved in the project and the administrations met in April to 
assess the project and discuss its future in an event that also 

TOP MARKS

CEICS // PAGE 28

involved in tumour growth. Also involved in the project were the 
teams led by Joan Albanell, from the Hospital del Mar; Ana Lluch, 
from the Hospital Clínic de València, and Federico Rojo, from the 
IIS-Fundació Jiménez Díaz.

URV RESEARCHERS, CANDIDATES FOR A LEADING CANCER 
RESEARCH UK PROJECT
A multidisciplinary team of international scientists led by the 
University of Southampton (United Kingdom) and which includes 
the URV researchers Óscar Yanes, Roger Guimerà and Marta 
Sales has been selected together with eight other groups to take 

part in the final stage of the Grand Challenge award, organised 
by Cancer Research UK. It aims to provide £20 million to fund a 
project to resolve some of the most complex challenges about 
cancer research. The team brings together world experts in 
immunogenetics, genetics and biochemistry, and specialists 
in blood and bone cancer. The project, led by Surinder Sahota, 
from the University of Southampton, will try to find the way to 
accurately predict whether patients with monoclonal gammopathy 
of undetermined significance (MGUS) – which is regarded as a pre-
cancerous stage – can develop multiple myeloma, a blood cancer 
that is located in the bone marrow.
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Continued on the next page 6

The URV signs an agreement with the Association of Chinese 
Students and Researchers of Tarragona

The Association of Chinese Students and Researchers of 
Tarragona and the URV have started a joint project after 
signing an agreement in January that aims to promote 
Chinese language and culture. The association is made up 
of students and former students of Spanish courses provided 
by the URV at Chinese universities and also local residents.
The agreement was signed by the president of the 
associations, Zhu Rongrong; the director of the Centre for 
Spanish Studies (CEH), Esther Forgas, and the director of the 

Lifelong Learning Centre (CFP) of the URV Foundation, Charo 
Romano.
The CEH of the URV aims to teach Hispanic culture and 
Spanish as a foreign language, and CFP manages all the 
courses on offer. All three entities will join the means and 
resources at their disposal to improve the professional career 
of Chinese students and former students, and knowledge of 
the two languages and cultures. The two institutions will 
work together to promote cultural integration, improve the 
employability of Chinese students and organise lectures, 
seminars and other activities of mutual interest for the two 
cultures and languages.

PROMOTING CHINESE LANGUAGE AND CULTURE

INTERNATIONALIZATION // PAGE 34

included representatives of the regional authorities and the 
minister for Business and Knowledge, Jordi Baiget.
After reviewing everything that has been done since the 
beginning of the project in 2010, the URV’s rector, Josep 
Anton Ferré, explained that all the CEICS agents make up a 
knowledge and innovation system, and he pointed out that, as 
regional agents and authorities, they need to come to a joint 
agreement to align efforts and find new complicities. He made 
particular mention of the work done as a result of the proposals 
made by FEDER – for example, the specialisation and regional 
competitiveness projects and the RIS3CAT communities – the 
research and innovation strategy for the smart specialisation 
of Catalonia. He also highlighted a new instrument, the Chair 
for the University and the Knowledge Region, directed by the 
former rector Francesc Xavier Grau, the aim of which is to 
encourage the evolution and the organisation of the regional 
innovation system.
The funding for the CEI programme is about to be delivered 
after the last call by the Ministry of Education, Culture and 
Sport to consolidate the projects of the universities involved in 
the campus of excellence at the end of 2015. The call awarded 
the CEICS funding of almost 250,000 euros, which will be used to 
support Erasmus+ initiatives, a programme for doctors to spend 
working time in companies and the recruitment of talent.
More than 30 people attended the meeting: representatives of 
the Southern Catalonia Knowledge Hub, leaders of the local 
regional authorities, and people who had contributed to the 
development of the regional vision, among whom were the 
president of the Provincial Council, Josep Poblet; the delegate 

of the Catalan Government in Tarragona, Òscar Peris, and 
the minister for Business and Knowledge, Jordi Baiget, who 
had previously had a meeting with the rector of the URV. The 
minister mentioned how successful the project had been and 
the synergies that had been generated all over the region, 
particularly between the knowledge and the business sectors.

THE CLUSTERING OF A REGION 
The Campus of International Excellence Southern Catalonia 
(CEICS) was based on five main sub-campuses which aligned 
the regional strengths in education, research, knowledge 
transfer and the productive fabric: chemistry and energy, 
nutrition and health, tourism, oenology, and heritage and 
culture. Additionally, during this period, the URV has reinforced 
a system of regional innovation.
The CEICS has enabled the URV to have a much more fruitful 
relationship with the companies and society in the south 
of Catalonia, and consolidated the strategic cluster of the 
institutions and structures involved in teaching, research, 
knowledge transfer and the productive sector with the 
aim of becoming an international reference in the areas of 
specialisation. It consists of 22 promoters and over 100 regional 
collaborators and international allies. In 2010 the Ministry 
of Education awarded the project the distinction of Campus 
of International Excellence (CEI) in the European regional 
category. This distinction has been subject to various processes 
of evaluation before the definitive seal of approval was given 
last December. During these years, the CEICS has been given 
funding totalling 14 million euros.

THE URV CELEBRATES THE CHINESE NEW YEAR

Kung fu, ping-pong, Chinese shadows, tai chi, karaoke and the 
ceremony of the tea. For a few hours on 18 February, Campus 
Catalunya was a little piece of China and adopted its traditions. 
The celebration of the Chinese New Year, which has been held 
for seven years now, was open to the general public for the first 
time.
“We wanted to create an atmosphere so that our students could 
celebrate the Chinese New Year with their colleagues and also 
give them a chance to get to know one another, make friends 

and teach anyone interested a little about Chinese culture,” 
explained Zhu Rongrong, the director of the Association of 
Chinese Students and Researchers which, with the support of 
the Students’ Council organised the activity. The Chinese New 
Year began on 8 February and is the year of the red fire monkey, 
which is popularly believed to mean that it will be a happy year 
with a lot of activity.
At present there are about 150 Chinese students who are on 
undergraduate and postgraduate courses in Hispanic Studies.
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The URV awards the chemical engineer Hugh Scott Fogler an 
honorary degree

Regarded as an institution in the world of chemical engineering, 
Hugh Scott Fogler was awarded an honorary degree by the URV on 
15 April. A leading figure in both teaching, research and technology 
transfer, his ideas have inspired the URV’s School of Chemical 
Engineering.
His sponsor, Azael Fabregat, said that he is “a key figure in the 
recent history of chemical engineering”, an excellent example of a 
self-taught person and a great researcher, committed to technology 
transfer. 
Since 1965 he has been teaching in the Department of Chemical 
Engineering of the University of Michigan (USA) and he is well 
known the world over because he is the author of two best sellers 
in his discipline: Elements of Chemical Reaction Engineering, 
used as a text book all over the world since its first edition in 1986, 
and Strategies for Creative Problem Solving, which serves as an 
introduction to problem solving, an essential skill for engineers. 
The teaching ideas in his books have inspired, among others, the 
teaching model that has been implemented at the URV’s Department 
of Chemical Engineering (ETSEQ) for the last 20 years.
He has received 15 awards and prizes for teaching at his university 
and in the United States, and ten prizes for his work by the American 
Society for Engineering Education (ASEE) and the American Institute 
of Chemical Engineers (AIChE). Two of these are the Warren K. Lewis 
Prize and the National Catalysis Prize.
The speech given by the new URV doctor was a lesson on energy and 
the future entitled “Helping to solve the world challenges in energy 
chemical engineers”. Fossil fuels, the main source of energy today, 
will soon be insufficient to satisfy universal demand and a turning 

point in the world economy is forecast for 2050. He mentioned 
alternative sources (hydroelectricity, wind energy and geothermal 
energy) and their determining factors, and particularly solar energy, 
the various possible systems and the research that is taking place 
in the USA.
The rector of the URV described Fogler as “a university man through 
and through” because of his excellence in the three main missions 
of the university: teaching, research and transfer. “He symbolises 
the commitment that the URV has to society.”
H. Scott Fogler is the first chemical engineer who has been awarded 
a doctoral degree by the URV. And for the North-American professor 
it is the first honorary degree he has received.

CHEMISTRY AND OIL
His research into chemistry and oil has focused on applying the 
principles of chemical reaction engineering to the oil industry, 
transport and reactions in porous media, gelification kinetics and 
the stability of asphaltenes in multiphase flows. He has published 
more than 200 scientific articles and he has supervised more than 
40 doctoral students. He has headed numerous research projects 
funded by American governmental agencies and private companies. 
Nine oil companies have trusted in him for their scientific and 
technological challenges and in recent years they have invested 
more than 4 million dollars. In the very recent past he carried out 
a study for a commission appointed by President Obama that made 
recommendations on the flow of oil and oil products in the Keystone 
pipeline connecting Canada and the United States in a system 
stretching more than 5,000 kilometres and which is now under 
construction. Professor Fogler has also been president of AIChE, 
the largest world association of chemical engineers, founded in 1908 
and which has 45,000 members from more than 100 countries.

HONORARY DEGREE // PAGE 37

The main objectives of the Tarragona Association of Arab 
Students (AAET), which was presented in February at the Campus 
Catalunya, are to promote education among the students in 
Tarragona, organise cultural activities, work for integration and 
fight against discrimination. It is mainly for university students, but 
also secondary-school students, students on vocational training 
courses, and parents, a key factor in preventing school failure in 

Tarragona. The association aims to involve Arab students in the 
construction of the Tarragona community as a way to integrate, 
facilitate cultural exchange among students and disseminate the 
value that all people are equal so that it can help in the struggle 
against gender discrimination. To achieve these objectives, the 
Association organises lectures, interactive workshops, courses, 
academic and cultural events, excursions and debates.

INTERNATIONALIZATION // PAGE 35

The series describes the personal and professional 
experiences of oenologists who work in different winegrowing 
regions in Catalonia

Toni Sànchez-Ortiz, Francesc Ferré and Anna Espelt describe their 
personal and professional experiences in Wine Portraits, three 
volumes published by URV Publications in Catalan, Spanish and 

OENOLOGISTS OF THE URV, PROTAGONISTS OF WINE PORTRAITS

URV PUBLICATIONS  // PAGE 40

THE TARRAGONA ASSOCIATION OF ARAB STUDENTS IS CREATED

THE DIDACTIC ENGINEER
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English, and in paper and digital versions. The texts were written 
by the journalist and sommelier Ruth Troyano, with photographs 
by Maoz Eliakim. The whole series will consist of six volumes, all 
focusing on oenologists trained at the Faculty of Oenology of the 
Universitat Rovira i Virgili.
Published by URV Publications and Arola Editors, the texts delve 
into the life of two men and one woman who work as oenologists 
in different winegrowing regions in Catalonia: Sànchez-Ortiz 
works in the DOQ Priorat, the DO Tarragona and Montsant; Ferré 
works in the DO Terra Alta; and Espelt works in the DO Empordà. 
The books are also available on the URV Publications website.
A total of 3,000 bottles of wine (1,000 from each winery) have a 
label with a QR code by which consumers can access the book on 
their mobile and get to know the person responsible for producing 
the wine they are drinking.
The books are in-depth reports based on personal interviews and 
visits to the vineyard and winery in question. All three volumes are 
the results of many hours in the company of the oenologists in an 
attempt to understand their relationship with the land and their 
way of making wine, to chart their progress from the moment 
they left the university in Tarragona and to show how their wine 
projects have moulded them as people.
The texts and the pictures capture a particular moment in their 
careers but there is also time for reflection and impressions about 
the world of wine and their professional hopes and challenges.
The project began in January 2015, when the vines are pruned, and 

the first phase finished when the vines were about to bloom in the 
same year. So, the series follows the annual cycle of the vine and 
the changes in the landscape over the seasons.
All the books have the same structure. It is the first series of this 
type that has been published by URV Publications and it represents 
a journey through the riches, diversity and quality of the Catalan 
winemaking world. Each volume has an initial text that includes a 
poem or a literary fragment that matches the philosophy and style 
of the winemaker. Immediately afterwards there is an executive 
summary that discusses how the oenologist understands wine. 
The main body are chapters that revolve around the oenologist’s 
first contact with wine, the URV, life and the cultural frame.
Wine Portraits also contains a section on one of the main tools 
used by oenologists: their hands. This section also includes 
quotes and musical references that praise the fundamental 
values of viticulture. The final part of the book is a brief guide to 
restaurants and bars that the oenologists recommend. They are 
often places that inspire them and where wine has an important 
role to play.
The books also have a section in which oenologists, sommeliers 
and people who have followed their careers appraise them and 
provide some context. Some of those who give their opinions are 
the sommeliers from the Celler de Can Roca, Josep Roca; El 
Bulli, Ferran Centelles, and Monvínic, Cèsar Cànovas; graphic 
designers; actors and artists from a wide range of different areas; 
former classmates; and friends who speak from the heart.
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Format a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta i a l’Escola Massana de Barcelona, Jordi Garcia Hierro ha participat en 
diverses mostres col·lectives, entre les quals hi ha “Tots al pot”, amb el grup Nous Conceptes, a la Casa O’Connor 
d’Alcanar. Va formar part de la segona edició d’Art Jove a les Terres de l’Ebre, on va exposar les seves obres pictòriques 
conjuntament amb Jaume Vidal Arasa al Museu de l’Ebre, a Tortosa. També ha estat present a la sala Art Jove de 
Barcelona, a l’11a Mostra d’Art Jove d’Horta-Guinardó amb l’obra Stripart i a Barcelona, a la sala Paspartú, galeria 
d’art multidisciplinària del barri de Gràcia. 

Jordi Garcia Hierro  (Tortosa, 1976)




