
CCoonnffeerrèènncciiaa  NNaarrrraattiigg  tthhee  NNaattiioonn
La Conferència Narrating the Nation. Television
Narratives and National Identities (Explicar la Nació.
La Narrativa a la Televisió i Identitats Nacionals) es va
fer els dies 4 i 5 d'octubre al Centre de Formació de la
Fundació URV, a Reus. Organitzada pels estudis de
Comunicació de la URV, hi van participar especialistes
d'EUA, Corea, Anglaterra, Escòcia, Alemanya, Itàlia,
Israel, Turquia i Austràlia. S'hi van reflectir enfoca-
ments diversos sobre les relacions de la ficció i l'humor
televisiu, o la utilització dels desastres i els tòpics com
a mitjans de construcció d'identitat nacional.

CCoonnggrrééss  ddee  BBiioollooggiiaa  EEvvoolluuttiivvaa
El Primer Congrés de la Societat Espanyola de Biologia
Evolutiva va tenir lloc al Rectorat de la URV. Hi van

participar 150 persones que van debatre temes com la
transformació del cervell humà, com sorgeix una nova
espècie i com es forma la cadena gen-desenvolupa-
ment-fòssil. El congrés va ser organitzat per l'Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES). Entre els ponents destaca el professor Simon
Conway Morris, de la Universitat de Cambridge, cone-
gut pels seus estudis sobre la fauna de Burgess Shale, a
la Columbia Britànica. Va demostrar com es va produir
la primera radiació d'animals pluricel·lulars fa uns 500
milions d'anys, fenomen conegut popularment com
l'explosió del càmbric.

CCoonnffeerrèènncciiaa  ssoobbrree  ppoolliiggeenneerraacciióó
El dies 16 i 17 d'octubre es va fer al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona la 1st European Conference
on Polygeneration, Technologies and Applications. A
continuació, els dies 18 i 19, es va fer la segona con-

ferència sobre aire condicionat solar. Les trobades eren
impulsades pel grup recerca Crever i s'emmarcaven en
el projecte europeu Concerto, xarxes d'energia en ciu-
tats sostenibles, dedicat a augmentar l'eficiència ener-
gètica i incrementar l'ús de les energies renovables a
través de la poligeneració, sistemes diversos per gene-
rar i subministrar a les comunitats de consumidors.

JJoorrnnaaddeess  ddee  SSoosstteenniibbiilliittaatt  ii  SSaalluutt  
Realitzades al Palau de Fires i Congressos de Reus,
aquestes jornades van reunir 200 professionals de la
salut i més de 100 estudiants per tractar l'impacte de la
globalització i dels canvis climàtics en la salut huma-
na i en el sistema d'atenció sanitària a la població. Les
jornades les van organitzar la Facultat de Medicina,
l'Hospital Universitari de Sant Joan (Sagessa) i l'Institut
Català de la Salut, amb el patrocini de la càtedra URV-
DOW de Desenvolupament Sostenible.
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Ramón Martín Mateo, 
mestre pioner

El catedràtic de Dret Administratiu Ramón Martín Mateo va ser inves-
tit doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili el 5 d'octubre.
Martín Mateo és l'iniciador del dret del medi ambient a l'Estat espanyol
i amb la seva investidura la Universitat i la Facultat de Ciències
Jurídiques es refermen en l'aposta per prioritzar aquest àmbit, tant en la
docència com en la recerca. 

Ramon Martín Mateo (1928, Valladolid) es catedràtic a la Universitat
d'Alacant i va ser rector d'aquesta universitat i de la del País Basc. La
URV valora especialment el mèrit d'haver encetat, en la seva extensa
trajectòria com a docent i investigador, una línia científica en dret
ambiental a l'Estat. Prop de 60 professors lligats a la seva trajectòria el
van acompanyar togats en l'acte d'investidura. Venien de les universi-
tats d'Alacant, Castelló, Múrcia, Elx, Valladolid, Jaén, Complutense,
Lleida, Barcelona, de la Pública de Navarra i de la URV. També hi van
assistir els professors Eduardo García de Enterría y Ramón Parada. 

Martín Mateo va dedicar el seu discurs a una causa concreta en el
camp del medi ambient: la defensa de la biomassa vegetal com a font
energètica, alternativa orgànica al combustible fòssil, per a la qual va
reclamar prioritat política, especialment la biomassa marina, la qual
podria ajudar al creixement dels països pobres.

L'APOSTA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES PEL DRET AMBIENTAL
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Ramón Martín Mateo va ser investit pel rector, Francesc Xavier Grau URV
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La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV
ha impulsat la docència i la recerca en dret
ambiental des del primer pla d'estudis. A partir
d'aquell moment, s'ha fet una tasca docent i de
recerca que ha culminat en l'organització del
màster oficial en Dret Ambiental i en la feina
del grup de recerca en Dret Ambiental, el qual
ha gestionat projectes de recerca finançats per
l'Estat i la Generalitat, entre altres institucions,
per aportar solucions a problemes pràctics que
l'entorn social es planteja.

Ara tots aquests esforços d'especialització
han cristal·litzat en la creació del Centre
d'Estudis Alcalde Pere Lloret  (CEDAM)que
canalitzarà aquesta orienta-
ció acadèmica. Aquest orga-
nisme neix fruit de la
col·laboració de la Uni-
versitat amb l'Ajuntament de
Tarragona i dues empreses
municipals. Té com a objec-
tiu generar i divulgar conei-
xements en l'àmbit del dret
ambiental i, en particular del
dret, la gestió i l'administració locals. El direc-
tor del Centre és el catedràtic del Departament
de Dret Públic de la URV, Antoni Pigrau.

Hi estan implicades l'Empresa Municipal
Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA) i
l'Empresa Municipal de Transports de
Tarragona (EMT). Respon a una llarga trajectò-
ria de col·laboració entre l'Ajuntament, la
Facultat de Ciències Jurídiques i el
Departament de Dret Públic en l'àmbit del dret
ambiental i representa la institucionalització
d'aquesta cooperació.

Les activitats del Centre s'articularan al vol-
tant de cinc àmbits principals de gestió del
coneixement: formació, recerca, creació d'opi-
nió, transferència de coneixement i divulgació,

àmbits en els quals hi haurà col·laboració, tre-
ball conjunt i contraprestacions entre
Ajuntament i Universitat.

En l'àmbit de formació, destaca que
l'Ajuntament donarà suport a la formació ofi-
cial en dret ambiental, en els nivells de grau i
de postgrau (màster i doctorat), que s'imparteix
a la Facultat de Ciències Jurídiques. També
fomentarà l'oferta de formació permanent
adreçada al personal al servei de l'administra-
ció pública i als professionals implicats en
l'àmbit jurídic ambiental.

En recerca, entre d'altres tasques, es desen-
voluparan a la Universitat projectes de recerca

en l'àmbit juridicoambiental
en què les administracions
locals tinguin interès. En l'àm-
bit de creació d'opinió, es
realitzaran d'estudis i anàlisi
sobre qüestions d'interès per
a la ciutadania i el territori de
la ciutat de Tarragona i del
Camp de Tarragona en gena-
ral.

En l'àmbit de transferència de coneixement,
la URV farà assessorament i consultoria al ser-
vei de les administracions en el disseny i
desenvolupament de polítiques i normes
ambientals, substantives i organitzatives.
També es divulgaran al públic en general els
drets vinculats a la protecció del medi ambient
i el seu exercici.

El Centre durà el nom d'Alcalde Pere Lloret,
insigne jurista i alcalde tarragoní, a fi de
reconèixer-li la defensa dels principis
democràtics i dels valors humans en el govern
de la ciutat de Tarragona. Va ser advocat,
corredor de comerç i polític republicà, i també
un dels principals protagonistes del moviment
catalanista d'inici de segle XX a Tarragona.

Neix el Centre d'Estudis de
Dret Ambiental Pere Lloret

El nou centre assessorarà
les administracions en el
disseny de polítiques i
normes per protegir el

medi ambient


