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Formació

L’ETSEQ va realitzar l’acte de lliurament
dels premis Work Experience

Aquest diumenge, primera
Passejada Ciutat de Valls
Nutribull Valls
ha organitzat la primera
Passejada Ciutat de
Valls contra el maltractament animal i la
discriminació de races.
A les deu del matí, es
durà a terme la concentració dels assistents
al parc de Mas Miquel
des d’on s’iniciarà la
passejada. Tot seguint
un recorregut per camins, s’arribarà fins a la
Comissaria de Mossos
d’Esquadra de Valls,
des d’on s’emprendrà
la tornada fins a Mas
Miquel.
Al parc també hi haurà

redacció.

Redacció

Valls

El passat 21 de novembre a l’Aula Magna
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
(ETSEQ) de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona, va tenir lloc l’acte
de lliurament dels premis Work Experience. El
premi va ser lliurat per
Íngrid Farré, tecnòloga
d’aliments de la Fundació Alícia, que també va
realitzar una xerrada als
alumnes.
El programa Work Experience posa l’accent en
la relació universitat empresa, i està orientat als
joves que vulguin cursar
un dels graus o Màsters
que l’ETSEQ ofereix. La
proposta atorga premis
econòmics al talent que
permetin fer front a la
matrícula del primer curs
dels graus com, en el cas
dels Màsters, el cost íntegre de la seva matrícula.
És una iniciativa que
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respon a l’actual situació
econòmica i que dóna visibilitat al mètode docent que
fa que l’ETSEQ tingui una
de les taxes d’ocupabilitat
més altes, amb un 85% dels
seus alumnes que troben
feina el primer any i amb
un grau d’internacionalització molt accentuat.
La segona edició del
Work Experience ha tingut
un gran èxit de convocatòria i ha repartit diferents
premis econòmics, aproximadament, de 2.500 € per
fer front a la matrícula del

primer curs i també per
poder pagar la matrícula
dels màsters. El dia 21 de
novembre s’atorgaran els
premis als alumnes guanyadors.
En aquesta iniciativa, hi
col·laboren empreses com
Basf, Messer, Dow, Tepsa,
Repsol i Technip.
Els premiats van ser
els alumnes Anna Aixalà
Perelló, alumna del GEQ;
Concepción Borràs ÁlvarezCuevas, alumna del GEQ ;
Albert Montes Fernàndez,
alumne del GEM; i Mireia

■■Embriogym

Donar òvuls: altruisme i
solidaritat de dona a dona
Sense elles (les donants),
no seria possible. Cada any
a Catalunya, a Espanya i al
món, neixen molts nens
gràcies a la solidaritat i
altruisme de moltes dones
que donen els seus òvuls
(1 de cada 3 tractaments de
Reproducció assistida són
per donació d’òvuls). A Embriogyn des de fa un temps
hem impulsat el programa
«dónaadona» per donar a
conèixer la donació d’òvuls,
però també per fer un reconeixement a aquestes
persones que donen desinteressadament.
La situació és que hi ha moltes dones o parelles que no
poden aconseguir tenir un
fill de forma natural, i només una altra persona pot
compensar aquesta mancança. Per molta ciència i
medicina, sense la donant
no podria existir res, i això
les fa grans com a persones
perquè fan possible que altres dones puguin tenir el
que més desitgen a la vida.
Com a centre som molt

conscients de la importància d’aquest primer pas de
donació i, per això, cuidem
molt les donants des de
tots els vessants (mèdic
i emocional) perquè no
pateixin cap risc. Pensem
que, quan una persona fa
aquest pas i vol donar, es
mereix més que ningú que
la cuidin.
Nosaltres, a Embriogyn,
ens convertim en els facilitadors i intermediaris de tot
aquest procés, que farà que
al final es tanqui el cercle
amb el naixement d’un nen.
Però el procés implica uns
requeriments que s’han
de complir, i no totes les
donants acaben sent aptes. A Embriogyn, no tots
els casos de donació tiren
endavant; a vegades, perquè després de l’explicació
inicial no interessa, altres
perquè no es complien els
requisits mèdics o psicològics, altres per no mostrar
suficient interès o per manca de serietat (no volem que
s’abandoni el tractament a

la meitat) o altres per la
pròpia seguretat mèdica o
psicològica de la donant.
Això mostra la importància
que donem a la selecció i a
l’assignació entre donant i
receptor, i l’altíssima vigilància mèdica que portem
a terme perquè som molt
conscients de tot el que hi
ha al darrere.
En principi, poden ser donants les dones d’entre
18 i 35 anys de qualsevol
nacionalitat que no tinguin
malalties. El procés dura
uns 12 dies amb la necessitat de fer un dia de repòs.
Abans del tractament, es fa
un estudi mèdic a la dona,
que, a part de servir per
determinar si és apta o no
per al procés, serveix també a la donant per saber
com es troba de salut. La
donació és anònima, i la llei
estableix una compensació
econòmica igual a tot arreu,
per les molèsties ocasionades.
Si ets dona, i vols fer un
acte de solidaritat, interessa’t per ajudar altres dones,
realment pots fer molt feliç
altres parelles.

Crusells Nollas, alumna del
GEA
L’ETSEQ (www.etseq.urv.
cat) és una escola amb un
mètode docent singular.
Des de la seva creació, ha
tingut sempre pràctiques
obligatòries a la indústria,
realitza en el seu programa
activitats professionalitzadores a través dels Avantprojectes Integrats, compta
amb matèries en anglès i
amb diferents estudis de
Màster de molt prestigi
en la indústria. Tot això fa
que els estudiants ETSEQ
tinguin una taxa d’ocupabilitat molt per damunt de
la mitjana.

Durant el matí, a
Mas Miquel es podrà fer donatius de
mantes, pinso...

quatre estands d’associacions mogudes per la
mateixa causa: ODAC;
el Grup de Rescat Caní
ARCAN; Tarracosbull
Internacional; i Mas
Bull’s, on podran fer-se
donatius de mantes,
pinso...

