Benvinguts

XXV Premis
Universitat-Societat

El Consell Social és l’òrgan universitari de
participació de la societat valenciana en la
Universitat de València. La seua finalitat és
promoure les relacions entre la Universitat
i el seu entorn cultural, professional,
econòmic i social, per a la qual cosa disposa
d’un instrument fonamental: la Fundació
Universitat-Empresa, ADEIT. Cada any,
amb la finalitat de reconèixer les millors
pràctiques de col·laboració entre l’àmbit
universitari i l’empresarial, el Consell Social
organitza els premis Universitat-Societat.

Índex dels premis
Este és un document interactiu. Fes clic
sobre els diferents apartats i fletxes per
accedir a la informació dels premiats.
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Damià Tormo, soci gerent i cofundador de Columbus Venture Partners

l. Premi Alumni Plus
“Insigne UV”
Objectiu del premi
Reconèixer l’excel·lència professional, acadèmica o empresarial d’una persona egressada
de la Universitat de València amb una trajectòria contrastada i d’especial prestigi, que
demostre una aportació exemplar i especialmente rellevant al progrés de la societat.
Persona premiada

l. Premi Alumni Plus “Insigne UV”

Damià Tormo, soci gerent i cofundador de Columbus Venture Partners.

Damià Tormo, exalumne del màster en Ciències Biològiques de la Universitat de València, és
soci gerent i cofundador de Columbus Venture Partners. Durant els últims 15 anys ha
treballat en la indústria biofarmacèutica i de la salut. S’ha centrat en la inversió de capital de
risc en ciències de la vida i en la formació d’empreses. Artax Biopharma, Highlight
Therapeutics, Viralgen Vector Core, Radioterapia de Protones o PTS són algunes de les
companyies de biotecnologia que ha fundat en els últims anys.
A més, Damià Tormo és president i patró de la Fundació Columbus, que facilita l’accés a les
teràpies més avançades a xiquets amb càncer i malalties ultra rares.
Anteriorment, va ser investigador a diferents institucions com l’Uniklinik Bonn, la Universitat
de Michigan o el Centre Nacional de Càncer d’Espanya (CNIO). Ha rebut diversos premis
relacionats amb la innovació i l’emprenedoria, inclòs el TR35 del MIT, el Premi de la Fundació
Biogen o el Premi Fundació Princesa Girona.

Unitat de Fisiopatologia Cel·lular de la Universitat de València

II. Premi Innovació
Objectiu del premi
Reconèixer investigadors i investigadores o grups de recerca de la Universitat de
València que es caracteritzen pel desenvolupament de projectes d’innovació o R+D
amb una aplicació clara i rellevant en la societat a través de la creació d’empreses de
base tecnològica, o mitjançant la col·laboració amb altres empreses o organitzacions
que facen ús dels resultats d’aquesta investigació, i que constituïsquen un exemple
d’iniciativa per a estudiants i joves investigadors de la Universitat.
Grup premiat
Unitat de Fisiopatologia Cel·lular de la Universitat de València.

La Unitat de Fisiopatologia Cel·lular de la Universitat de València (UFC) està centrada en
l’estudi dels mecanismes de defensa de les cèl·lules canceroses i el disseny d’estratègies
terapèutiques per sensibilitzar-les enfront de la radio i la quimioteràpia.

II. Premi Innovació

Els treballs d’aquesta unitat es dediquen a demostrar els efectes anticancerígens de
polifenols naturals, la seua utilitat terapèutica per a aturar l’avanç de l’esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) i per a reduir els efectes deleteris de la radioteràpia.

XatUV, canal d’atenció a usuaris de la Universitat de València

III. Premi Humanisme
Digital
Objectiu del premi
Reconèixer l’ús de capacitats digitals de la comunitat universitària de la Universitat
de València, en qualsevol de les seues àrees de coneixement. Premia, doncs, persones
o grups que realitzen un ús rellevant, innovador i original de tecnologies habilitadores
o capacitats computacionals en el desenvolupament de la seua activitat docent,
investigadora o professional, o bé titulats i titulades de la Universitat que apliquen
el desenvolupament tecnològic per a dissenyar un nou model de negoci com a part
de l’economia digital.
Projecte premiat

III. Premi Humanisme Digital

XatUV, canal d’atenció a usuaris de la Universitat de València.

XatUV és un nou canal d’atenció a usuaris de la Universitat de València que combina la
intel·ligència artificial i el treball col·laboratiu de les persones dels serveis que habitualment
fan atenció al públic a través de diferents canals.
Impulsat per l’Àrea de Comunicació de la Universitat de València, aquest projecte va nàixer
amb l’objectiu d’oferir una atenció síncrona a estudiants, titulats i futurs estudiants en
un context marcat per la pandèmia. No obstant això, ha continuat actiu i es continuen
desenvolupant noves funcionalitats i àrees d’atenció.
El caràcter híbrid d’aquest servei d’atenció és una de les seues característiques més
importants, perquè combina una atenció inicial a través d’un Bot i una atenció
personalitzada i multiidioma a través d’una xarxa d’agents especialitzats en línia.

Dacsa

IV. Premi Col·laboració
Universitat-Empresa

IV. Premi Col·laboració Universitat-Societat

Objectiu del premi
Reconèixer empreses o institucions referents en els seus sectors, amb uns vincles de
col·laboració especials amb la Universitat que es traduïsquen en convenis de col·laboració, beques, càtedres d’empresa, cursos de postgrau, pràctiques d’estudiants o ús
de titulats i titulades de la Universitat, i que destaquen especialment en el seu suport
i cooperació amb la Universitat durant un període prolongat de temps, i demostren
una trajectòria exemplar i amb una repercussió social notable.
Empresa premiada
Dacsa.

Fundada el 1968 com a empresa familiar de producció de sèmoles de dacsa per a la indústria
cervesera, actualment Dacsa és una empresa referent en el seu sector a escala europea i
subministra tota gamma de productes derivats de l’arròs i de la dacsa.
Dacsa, que pertany al Patronat de la Fundació Universitat-Empresa des del 2013, estableix
col·laboració amb la Universitat de València, des de fa dècades, a través de diferents
programes. Convençuts del valor de la innovació, Dacsa ha desenvolupat projectes i
contractes d’investigació conjunts amb la Universitat de València amb un volum de negoci
pròxim als 370.000 euros. D’altra banda, ha acollit prop de mig centenar d’estudiants en
pràctiques des del curs 2007/2008, quan va començar a participar en aquest programa. Així
mateix, ha acollit persones titulades a través del programa de formació pràctica en empreses.
A més, amb la finalitat de fomentar l’activitat emprenedora dins de la Universitat de València
disposa d’una càtedra d’empresa, la Càtedra d’Excel·lència i Desenvolupament
d’Emprenedoria de la Universitat de València, i forma part del Patronat de la Càtedra de
Cultura Empresarial des del 2019.

Alicia Armengot, professora titular de Dret Processal

V. Premi Excel·lència
Docent
Objectiu del premi
Reconéixer la tasca docent del professorat de la Universitat de València. Aquest premi
també reconeix la tasca del professorat associat de la Universitat de València, que posa
la seua trajectòria i experiència professional al servei de la docència universitària.
Persona premiada
Alicia Armengot professora titular de Dret Processal.

V. Premi Excel·lència Docent

Alicia Armengot és professora titular de Dret Processal a la Universitat de València i doctora
en Dret per aquesta Universitat des del 2001, amb premi extraordinari. El Jurat ha valorat
en la professora Armengot la seua generositat, dedicació i compromís amb el treball a
l'aula, amb mètodes d'ensenyament efectius que desperten en els seus alumnes el desig
d'aprendre més i millor.

