
Dijous 30  se celebrarà el lliurament  del XIII premi Ramon Calvo  
 
En relació als premis de Cartells aquest anys s’han presentat 13 cartells dels Ins Ramon 
Berenguer IV d’Amposta i de l’Ins Deltebre  
 
Els membres del jurat han considerat guanyadora   a Marta Bertomeu Sáncho  de l’ins 
Deltebre , amb el títol . “ Les ciències mai s’esborren sempre queden escrites” 
 
 
Pel que fa als premis d’Investigació i Recerca s’han presentat 31 treballs dels Instituts: 
 
• Els Alfacs de S Carles de la Ràpita,  
• de Camarles,  
• Ramon Berenguer IV d’ Amposta,   
• Manuel Sales Ferré d’Ulldecona,    
• Julio Antonio de Mora,  
• Tecnificació d’Amposta,  
• de Flix,  
• Mare de déu de la Candelera,  
• Joaquim Bau,  
• Col·legi diocesà Sagrada Família de Tortosa 
• i de l’Ins de Deltebre. 
 
I els finalistes són: 
 
 
En la modalitat humanística:  

Ø La memòria de l’oblit: Estudi de la tradició a  la comarca, de Thais Molar 
Nivera de l’ Ins Ramon Berenguer IV d’Amposta 

Ø Didactiebre. Conèixer, ajuda a estimar, de Laia Ferrús Vicente de l’ Ins. Flix 
 
I en  la Modalitat cientificotecnològica: 

Ø Una petita eina per un gran problema: DOR i l’obesitat, d’ Andrea Rodgers 
Furones de l’INS Ramon Berenguer IV d’Amposta 

Ø MovMind: Una aplicació real d’una interfícies cervell-ordinadors, de Quim de 
la Cruz Pagà de l’ Ins. Deltebre 
 

 
*Volem agrair a tots els /les participants perquè tots els treballs i cartells eren de molta 
qualitat i sense la seva participació, aquest premis no es podrien dur a terme. 
 
 
El dia 30 d’abril a les 20 hores, es farà el lliurament dels premis i l’acte serà presidit per 
Francesca Aliern, escriptora i ens acompanyarà l’I·lustríssim Sr. Emili Bertomeu, 
alcalde del nostre Ajuntament,  i  el Sr. Toni Martí, director de Serveis Territorials de 
les Terres de l’Ebre. 
Us esperen  a tots i totes el dijous 30 a les 8 de la tarda a la sala del nostre institut. 
 


