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El Jurat del «Premi Consell Social» de la URV
a la Qualitat Docent otorga tres premis

amb per tal de la

Urwersítat

El jurat de la URV ha
premiat tres treballs
sobre la histología hu-
mana, el dret ambien-
tal i els plans pilot de
grau d'História i Geo-
grafía.

En concret, en la modali-
tat individual s'ha otorgat
el premi al treball «Unitat
de recursos virtuals per a
la docencia de l'assignatu-
ra de Citología i Histología
Humanes», presentat per
Maria Ángel Lanuza, de la
Facultat de Medicina i
Ciéncies de la Salut.

En la modalitat col-lecti-
va, el guardó ha recaigut
ex aequo ais dos projec-
tes: «La clínica jurídica

ROSER SANS

Un dels moments en el qual el jurat del consell social de la URV feia public els guanyadors.

ambiental: una experien-
cia d'aplicació del métode
clinic en l'ámbit del dret

ambiental», presentat per
Antoni Pigrau, de la Facul-
tat de Ciéncies Jurídiques,

i els «Plans pilot de grau
d'História i de Geografía
de la Facultat de Lletres

de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona» de
Mercé Jordá, de la Facul-
tat de Lletres de la matei-
xa URV.

Aquests projectes serán
presentáis a la convocato-
ria d'enguany de les distin-
cions Jaume Vicens Vives
a la innovado docent que
atorga la Generalitat de
Catalunya. L'import deis
premis es justament per
preparar aquesta candida-
tura. Cal apuntar que tots
els premis están dotats
amb 3.500 euros.

El Jurat del «Premi Con-
sell Social URV a la Quali-
tat Docent», está format
per Isabel Baixeras, Xavier
Farriol, Mercé Gisbert, Xa-
vier Grau, Jqrdi Tiñena, An-
tón Valero, Ángel Cunillera
(president) i Jordi Gavaldá
(secretan), tots ells mem-
bres de la mateixa univer-
sitat de Tarragona.

Continúen els actes dedicáis
al Medi Ambient i Pentorn
El yn de

de i

Mundial de Medi Ambient,
programes de voluntariat i
comunicació ambiental per
difondre la riquesa biológi-
ca deis ecosistemes medi-
terranis presents al Tarra-
gonés (Desembocadura del
Gaiá, punta de la Mora,
etc.), així com la necessitat

ambient
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L'Associació mediambiental
a Sínia de Gaiá i el grup De-
pana Tarragona impulsen,
durant la celebració del dia

d'implicar a la ciutadania en
les actuacions de conserva-
do del medi ambient.

D'altra banda, la Funda-
do la Caixa continua en la
celebració de la Setmana
del Medi Ambient a través
del cicle de conferencies
que han programat per
aquests dies. Ahir va ser el
torn de la conferencia«Les
regions polars i l'escalfa-
ment global». Aquesta set-
mana també hi ha progra-
mada una tercera
conferencia a les set de la
tarda a la Caixa.

CEDIDA

Un grup de voluntaris del grup Depana treballant a la demarcació.

Empreses

Caixa Tarragona
convoca un premi
per a les empreses

La Fundació Caixa Tarra-
gona ha convocat un guar-
dó destinat a reconéixer
noves idees de negoci, do-
tat amb un primer premi
de 10.000 i dos segons
premis de 5.000 cadas-
cun. Els projectes partici-
pants es podran presentar
fins el proper 29 de juny.
Aquest certamen, que en-
guany arriba a la segona
edició, té per objectius fo-
mentar l'esperit emprene-
dor, potenciar la innovació
i el progrés, contribuir al
desenvolupament social i
economic, i ajudar a donar
resposta a les noves de-
mandes. / REDACCIÓ

Avui es celebra el dia
del donant d'órgans
i teixits

Avui dimecres es el dia
del donant d'órgans i tei-
xits. Segons dades facili-
tadas peí departament de
Salut de la Generalitat, «a
Catalunya, els trasplanta-
ments s'han incrementat
globalmen i, el de ronyó
concretament, un 24 %
respecte al mateix perío-
de de l'any passat». Al-
guns deis actes per cele-
brar aquesta diada es una
taula rodona sobre inter-
culturalitat i donació, en la
qual participaran diverses
persones de diverses na-
cionalitats tant de la co-
munitat com de fóra. /
REDACCIÓ
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www.promocionssavinosa.es
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