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Tercera Missió
-Annexos-

Impuls al desenvolupament territorial

Programa de càtedres

 – Oficina Tarragona regió del coneixement

 – Forum d’Ocupació Universitària

 – Premis a la creació d’empreses

 – Pràctiques en empreses

Responsabilitat social universitària

 – Cooperació per al desenvolupament i solidaridat

 – Programes de captació de talent

 – Orientació profesional

 – Ocupació

 – Beques i ajuts

 – Voluntariat

 – Unitat d’Assessorament i Suport Psicològic a l’Estudiant 
(UASPE)

 – Integració

 – Impuls al desenvolupament sociocultural

 – Vinculació amb el territori

 – Salut i esport

 – Atenció a la discapacitat

 – Alumni

 – Igualtat

 – Mesures de conciliació familiar

 – Sostenibilitat i medi ambient

Promoció i divulgació
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Impuls a desenvolupament territorial

Programa de càtedres

Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació 
Campus Vila-seca
C/ Joanot Martorell, 15 – 43480 Vila-seca (Tarragonès)
Tel. 977 299 481
desenvolupament.sostenible@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html

Dr. Òscar Saladié Borraz , director                                                       

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Dow Chemical Iberica

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Desenvolupament del projecte MOUDS (Mòduls Universitaris en ciència del Des-
envolupament Sostenible). Disponible a partir de la web de la Càtedra i a la web: 
www.desenvolupamentsostenible.org (setembre de 2015-juliol de 2016).

 – Participació en el programa Fem Recerca de la URV. Taller Ethica. El Joc de les Fi-
nances Ètiques, dirigit a estudiants de secundària (octubre-desembre de 2015).

 – Conferències URV impartides en instituts d’educació secundària (curs 2015-16).

 – Patrocini de les IX Jornades sobre Química Verda (abril de 2016).

 – Convocatòria d’ajuts de matrícula (50%) per cursar el Màster d’Anàlisi i Gestió del 
Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial.

 – Organització curs d’estiu URV 2016: Educació per a la Sostenibilitat (maig de 2016)

 – Convocatòria de beques per participar al curs d’estiu URV 2016: Educació per a la 
Sostenibilitat (maig de 2016).
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Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Organització del VII Concurs de Fotografia de la Càtedra Dow/URV de Desenvolu-
pament Sostenible (abril de 2016).

 – Exposició “Set anys del concurs de fotografia de la Càtedra Dow/URV de Desen-
volupament Sostenible”. Facultat de Turisme i Geografia de la URV (abril-juliol de 
2016).

 – Divulgació de qüestions ambientals mitjançant articles d’opinió en el Diari de Tar-
ragona (curs 2015-16).
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Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria 
i la Creació d’Empreses

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació
Campus Bellissens
Av. de la Universitat, 1 – 43204 Reus
Tel. 977 759 893 – Fax 977 759 810
emprenedoria@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html

Dr. Pere Segarra Roca, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Consell Social de la URV 

Diputació de Tarragona

ACC1Ó (delegació de Tarragona), Ajuntament d’Altafulla, Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
Ajuntament d’Amposta, Ajuntament de Calafell, Ajuntament de Cambrils (Cambrils Em-
prèn), Ajuntament de Flix (Flix GIE),  Ajuntament de Gandesa,  Ajuntament de Móra la 
Nova, Ajuntament de Reus (REDESSA), Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, Ajuntament de 
Salou, Ajuntament de la Selva del Camp, Ajuntament de Tarragona (Tarragona Impulsa), 
Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Valls (IMDL Vallsgenera), Ajuntament de Vandellós-
Hospitalet de l’Infant (IDETSA), Ajuntament del Vendrell (l’EINA), Ajuntament de Vila-seca, 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tarragona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Tortosa, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, Confederació Empresarial de la 
Província de Tarragona (CEPTA), Consell Comarcal baix Ebre (Baix Ebre Innova), Consell 
Comarcal Baix Penedès, Consell Comarcal Conca Barberà (Concactiva), Consell Comarcal 
del Priorat, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Creu 
Roja (Delegació de Tarragona), Fundació Formació i Treball, Jove Cambra Internacional de 
Catalunya (JCI), Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica (SECOT).

Principals activitats de generalització i socialització del  coneixement:

 – Seminari Tècniques de Marxandatge. El Màrqueting al Punt de Venda, amb Albert 
Pàmies, el 12-09.

 – Curs Exprés d’Emprenedoria a Calafell, els 27 i 28-09.

 – Curs Pla d’Empresa i Eina, del 3 al 19-10, pels XIII Premis Reus.
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 – Seminari Gestió d’Equips en el Petit Comerç, amb José Manuel Toledano, el 10-10.

 – Curs Finances per a No-Financers a Tortosa els 20 i 27-10.

 – Curs bàsic semipresencial per a persones emprenedores a Reus del 24-10 al 29-11.

 – Seminari La Imprescindible Orientació al Client. Tècniques de Fidelització, amb 
Pere Segarra, el 7-11.

 – I Jornada Formativa sobre Creativitat a  Tarragona, el 30/11.

 – Taller formatiu LinkedIn: Xarxa Social al Servei de les Empreses, amb Enrique de 
Madrid, l’1-12.

 – Taller formatiu Gestió de l’Actitud i Automotivació, amb Bibiana Villa, el 21-02.

 – Seminari Iniciació a la Fiscalitat, amb  Carles Pedreño, el 22-03.

 – Curs Finances per a No-Financers a Tortosa, els 20 i 27-04.

 – Seminari Prototipatge Ràpid d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils: Eines i Recur-
sos Actuals, amb Josep Maria Gastó, el 25-05.

 – Curs Exprés d’Emprenedoria a Gandesa, els 29-05 i 5-06.

 – Curs, Universitat Estiu, L’art de Persuadir, amb Bibiana Villa, el 20-06.

 – Seminari Neuromàrqueting i Neurocomunicació: Com Arribar a un Cervell Primitiu 
per Convèncer?, amb Albert Pàmies, el 22-06.

S’han celebrat unes 83 reunions de treball amb emprenedors, possibles emprenedors i em-
preses ja constituïdes (revisió plans de negoci, identificació riscos i oportunitats, recerca 
d’un model econòmicament i financera sostenible. Utilització del networking).

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Col·laboració, amb la Diputació de Tarragona, per als IV Premis Emprèn en el Co-
mitè d’Avaluació dels projectes participants en el concurs.

 – III Jornada Cooperativisme i Economia Solidària, el 15-09.

 – Dimarts Emprenedor “Ecommerce, el golós laberint digital”, el 20-09.

 – Col·laboració amb el Consell Social de la URV en els ajuts a les millors idees empre-
nedores i en el Comitè d’Avaluació dels projectes participants al premi a l’octubre.

 – Dimarts Emprenedor “Networking dirigit: creant sinergies entre empreses i empre-
saris del municipi”, amb Ivan Utgé, el 18-10.

 – II Jornada d’Emprenedoria Social a Reus, el 19-10.

 – Dimarts Emprenedor “Prototipatge: disseny a prova”, amb Josep Maria Gastó, el 
25-10.

 – Dimarts Emprenedor “Comerç Up-date, repte dels minoristes”, amb Ferran Herraiz, 
el 29-11.
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 – Dilluns Emprenedor “Potenciem l’entorn rural amb iniciatives emprenedores”, amb 
taula rodona de casos d’èxits el 12-12.

 – II convocatòria dels Premis al Millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperativisme, al 
gener de 2017.

 – Conferència “Guia tècnica per a l’elaboració del balanç social”, amb l’ACCID, el 
2-03.

 – Dimarts Emprenedor “Finances responsables”, amb Alfonso Segura, el 25-04.

 – I Jornada Reempresa a Tarragona, el 4-05.

 – Dimarts Emprenedor “Networking: fem contactes i comunitat de forma lúdica”, 
amb PIMEC, el 30-05.

 – Assessorament d’Emprenedoria en el BizBarcelona, el 31-05.

 – Concurs Pitch & Win, dintre del marc de la jornada del Dia de l’Emprenedoria del 
Sud de Catalunya.

 – 4t Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya a Calafell, el 6-06.

 – Dimarts Emprenedor “Evolució i novetats en el turisme rural i de càmpings”, amb 
casos d’èxits, el 13-06 (anul·lada i reportada).

 – II Assemblea URV Emprèn a Tarragona, el 14-06 (anul·lada i reportada).

 – Dimarts Emprenedor “Emprenedoria Científica: reptes i recursos actuals”, amb Jo-
sep Maria Gastó, el 20-06 (anul·lada i reportada).

Impactes en premsa: 8 articles

Xarxes:

 – Facebook

 – Twitter
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Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades 

Càtedra per al foment de la tranferència de coneixement i la innovació    
Campus Sescelades 
Av. dels Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona 
Tel. 977 558 270 – Fax 977 559 710 
unescoprivacychair@urv.cat
http://unescoprivadesa.urv.cat/

Dr. Josep Domingo Ferrer, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

UNESCO

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement

 – Publicació de 29 articles en revistes ICI JCR

 – Publicació de 20 articles en congressos

 – Publicació d’un capítol de llibre

 – Publicació d’un llibre com a autors

 – Publicació de 3 llibres com a editor

 – Publicació d’un informe internacional

 – Lectura d’una tesi doctoral

 – Publicació del 9è volum de la revista científica Transactions on Data Privacy.

Principals activitats de difusió i divulgació

 – Impartició de 7 tutorials internacionals sobre privadesa (3 a l’Isaac Newton Institute 
for Mathematical Sciences, University of Cambridge, Regne Unit; National Aca-
demy of Catalònia, Barcelona; Hosei University, Tòquio, Japó; CEU San Pablo de 
Madrid; Antena Coneixement URV-Valls, Valls).

 – Impartició de 3 conferències invitades (Nanyang Technological University. Singa-
pur; ICDM 2016, Barcelona, Akita, Japó).
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 – Coorganització directa de tres congressos (1st Workshop on Co-Utility, Tarragona; 
PSD 2016, Croàcia; ICDM 2016, Barcelona).

 – Participació en el comitè de programa de 33 congressos internacionals de seguretat 
i privadesa.

 – Acords de patrocini de 3 congressos (PAIS 2016, MDAI 2016, PSD 2016, ECDT/
ICDT 2016).
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Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació 
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 558 532
http://www.urv.cat/catedres/catedra_comunicacio/index.html
http://www.comunicacio.urv.cat/

Dr. Jordi Farré Coma, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Repsol Petróleo, SA

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – MASTERDEC és un màster universitari oficial de la Universitat Rovira i Virgili que 
impulsa el Departament d’Estudis de Comunicació i, des dels seus inicis, té amb el 
patrocini de la Càtedra d’Excel·lència en Comunicació URV/Repsol, la qual dóna 
també suport al grup consolidat d’investigació ASTERISC. La particularitat del màs-
ter es fonamenta en l’Experiència MASTERDEC, basada en la internacionalització 
i la personalització. Aquest programa formatiu està enfocat de cara a la gestió es-
tratègica de la comunicació a les organitzacions, institucions i empreses, i es troba 
molt alineat amb les activitats que Repsol duu a terme en l’àmbit de la comunicació 
i amb l’encaix de les seves accions en el territori.

 – CATALAN JOURNAL OF COMMUNICATION AND CULTURAL STUDIES és una 
revista acadèmica de prestigi, semestral i interdisciplinària, que publica, des del 
Departament dels Estudis de Comunicació, l›editorial britànica Intellect. La Càtedra 
ofereix suport a la CJCS a través de la subvenció de despeses de correcció dels ori-
ginals anglesos. També compra alguns exemplars que la Direcció de la revista dis-
tribueix en accions promocionals i de cortesia entre investigadors i professionals de 
la comunicació. El logotip de la Càtedra apareix tant en la contraportada de tots els 
números de la revista, des de la seva posada en marxa el 2009, com en el seu bloc 
i en les xarxes socials. Aquesta revista esdevé una plataforma per donar visibilitat a 
l’excel·lència internacional de la comunicació que es genera des de la URV i sota 
l’aixopluc de la Càtedra Repsol. 

 – SEMINARIS I CONFERÈNCIES de formació relacionades amb pràctiques d’excel-
lència comunicativa, a càrrec de professionals i experts de primera línia, que s’adre-
cen a l’alumnat de grau i de doctorat i a investigadors de la URV. Es va impartir un 
seminari en el màster de Veterinària (UAB) One Health. En aquest fòrum es va posar 
en valor la tasca clau de la Càtedra quant a la promoció de les activitats d’excel-
lència comunicativa en la millora de la comunicació institucional i la gestió de 
crisis.  
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Principals activitats de difusió i divulgació:

 – DIVULGACIÓ: Es difonen els resultats de la recerca en comunicació i de les investi-
gacions que es duen a terme en àrees de recerca del nostre Grup Asterisc i en altres 
d’interès per a la URV. A tall d’exemple la Càtedra ha patrocinat l’edició de llibres 
d’interès científic i divulgatiu relatius a l’ús de les xarxes socials en la difusió de la 
ciència a les universitats o un altre sobre les narratives audiovisuals sobre postme-
mòria de la Guerra Civil i el franquisme. 

 – PREMIS: La Càtedra ha pres part en el jurat dels XXIX Premis de Periodisme Mañé 
i Flaquer de Torredembarra. Ja es troba en preparació la que serà la trentena edició 
(en què prendrem part novament) del que és el certament més antic del país dedicat 
al món del periodisme.

 – I CONCURS DE MICRORELATS CIENTÍFICS: Amb motiu de la commemoració dels 
25 anys de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Facultat de Química de la URV, 
en col·laboració amb la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Co-
municació i la Unitat de Comunicació de la Ciència (ComCiència) de la URV, va 
convocar la I Edició del Concurs de Microrelats Científics, el lliurament públic de 
premis de la qual va tenir lloc el passat 23-05-2017. (Els relats d’aquesta edició 
estan pendents de publicació.) La Càtedra va convidar el físic i comunicador de 
la UB Josep Perelló a impartir una conferència sobre l’impacte social de la ciència 
(ciència ciutadana). 
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Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació
Campus Bellisens
Av. de la Universitat, 1 – 43204 Reus
Tel. 977 758 905 – Fax 977 759 810
innovacio.empresa@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/innovacio_empresarial/

Dr. Agustí Segarra Blasco, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Diputació de Tarragona    

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Teruel Carrizosa, M.; Segarra Blasco, A.; García Quevedo, J.; (2016):“Restricciones 
financieras y el abandono de proyectos de innovación en las empresas españolas”, 
Estudios Econométricos PITEC 2016, Fundación Española de Ciencia y Tecnología.

 – Segarra Blasco, A.; Teruel Carrizosa, M.; Jové Llopis, E. (2016) “High-growth firms 
and innovation in European countries”, Ekonomiaz, 90(2), 197-223

 – Coad, A.; Segarra Blasco, A.;  Teruel Carrizosa, M. (2016): “Innovation and firm 
growth: does firm age play a role?”, Research Policy, 45, 387-40

 – Segarra Blasco, A.; Teruel Carrizosa, M. (2016): “Application and success of R&D 
subsidies: what is the role of firm age?”, Industry and Innovation, 23(8), 713-733

 – García-Quevedo, J; Segarra Blasco, A;  Teruel Carrizosa, M. (2017): “Financial con-
straints and the failure of innovation projects”, Technological Forecasting & Social 
Change 

 – Pérez Bautista, N.; Jurio, X. (fotografies) (2016): “Emprendre i innovar. Quinze  ex-
periències del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.”

 – Margalef Llebaria, J.; Miravet Arnau, D. (2017): “L’abans i el després de la crisi de 
2008 a l’economia de Tarragona”.

 – Segarra, A. Jové, E., “High-Growth Firms and Innovation in European countries”, 
International Conference on Regional Science. Santiago de Compostela, (2016)

 – Jové, E., Segarra, A., Innovation success: “What is the role of innovation strategies?”, 
Encuentros de Economía Aplicada, Sevilla 2016

 – Segarra, A., Teruel, M. “Science and technology parks and firms growth”, Encuen-
tros de Economía Aplicada, Sevilla 2016

 – Arauzo, J.M, Segarra,A., Teruel, M., Science and technology parks and firm

 – growth, Document de treball n.17- 2016, paper edition: ISSN 1576-3382, electro-
nic edition: ISSN 1988-0820



12

 – Jové Llopis, E. (WP 2016) “Quins objectius persegueixen les empreses catalanes 
quan innoven” 

 – Segarra Blasco, A. (WP 2016): “L’impacte a les empreses catalanes de les ajudes 
públiques a l’R+D”

 – Vélez Ospina, J.A.; Rodríguez Cabrera, K. (WP 2017) “Innovació, suport públic i 
productivitat a Catalunya: El cas dels serveis i les manufactures”. 

 – Seminari «TBA», a carrer d’Alex Coad, EC-Joint research Center Sevilla

 – Seminari «Public support for NTBFs. Does it encourage growth? Spanish experi-
ence» a càrrec de d’Elena Huergo (U.Complutense de Madrid).

 – Seminari «Measuring macro-level effects of the global economic recession on uni-
versity-industry research cooperation», a càrrec de Joaquín María Azagra, (CSIC-
UPV)

 – Seminari sobre «Eco-innovation and business competitiveness: Empirical evidence 
from German panel data» a càrrec d’Abdel Bitat (Saint Louis University, Brussels).

 – Seminari sobre «Government support programs for innovative small and medium 
firms: Do they work?» a càrrec d’Sven-Olov Daunfeldt (HUI Research).

 – Seminari sobre «Competition and innovation with selective exit: an inverted U-shape 
relationship» a càrrec de María Engracia Rochina (Universitat de València).

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Jornada de presentació del llibre Emprendre i Innovar. Quinze experiències del 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Dia: 16 de maig de 2017 a les 17.30 hores 
a l’aula 0.6 de la Facultat d’Economia i Empresa.

 – Jornada de presentació de l’informe “L’impacte a les empreses catalanes de les aju-
des públiques a l’R+D”. Dia: 15 de desembre de 2016 a les 17:30 hores a la Sala 
de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

 – Jornada sobre la Innovació Tecnològica en el Món de la Música Contemporània. 
Dia: 22 de novembre de 2016 a les 17:30 hores a la Sala de Graus de la Facultat 
d›Economia i Empresa.

 – Jornada sobre Ajuts Financers, CDTI i Gestió de projectes d›R+D+I. Dia: 7 de juny 
de 2016 a les 16 hores a la Sala de Graus de la Facultat d›Economia i Empresa de 
la URV.

 – Jornada sobre les Innovacions en Material Esportiu: l›Experiència d›Òscar Cadiach 
en l›Alpinisme. Dia: 26 de maig de 2016 a les 18 hores a la Sala de Graus de la 
Facultat d›Economia i Empresa de la URV.

 – Jornada de presentació de l›informe “Quins objectius persegueixen les empreses 
catalanes quan innoven”. Dia: 23 de febrer de 2016 a les 17:30 hores a la Sala de 
Graus de la Facultat d›Economia i Empresa de la URV.

 – Elaboració i presentació dels informes de conjuntura “L’economia del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre”:

 – Presentació del quart informe de 2015 a la Cambra de Comerç i Indústria de Valls.
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 – Presentació del primer informe de 2016 a la Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Reus.

 – Presentació del segon informe de 2016 a la Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Tortosa.

 – Presentació del tercer informe de 2016 a la Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Tarragona

 – Presentació del quart informe de 2016 a la Cambra de Comerç i Indústria de Valls.

 – Presentació del primer informe de 2017 a la Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Reus.

 – Participació en el III Dia de l’Emprenedor del Sud de Catalunya 2016 

 – Proporcionar informació de les diverses convocatòries d’ajuts a la innovació a les 
diverses empreses locals. A través de la plana web de la Càtedra.

 – Trobada amb les assessories, les consultories i els tècnics en general amb interès a 
assessorar empreses locals en matèria d’R+D+I.

 – Premis WIPE 2016 i 2017

 – Premi 2016

 – Vélez, J.A.; (Universitat Autònoma de Barcelona): “Innovation decision and firm 
productivity: An empirical analysis for the services sector”

 – Bitat, A. (joint with Laurieru, W.; Saint-Louis University Brussels): “Environmental 
regulation and eco-innovation: insights from diffusion of innovations theory”

 – Premi 2017

 – Elisenda Jové Llopis (URV - CREIP): “Eco-innovation strategies:a panel data compa-
rison of Spanish service and manufacturing firms”

 – Sebastian Ellingsen (joint with O. Hernaes - Universitat Pompeu Fabra): “The Impact 
of Commercial television on Turnout and Public Policy: Evidence from Norwegian 
Local Politics”
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Càtedra Economia Local i Regional  

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació  

Campus Terres de l’Ebre 

Av. de Remolins, 13-15 – 43500 Tortosa

Tel. 977 464 043

economialocal@urv.cat

http://www.urv.cat/catedres/economia_local_regional/

Dr. Juan Antonio Duro Moreno, director 

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Ajuntament de Tortosa

Diputació de Tarragona 

Ajuntament Amposta

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Entitat Promotora V Fòrum d’Ocupació Universitària, Tortosa, Campus Terres de 
l’Ebre (maig 2017).

 – Organització Curs Estiu UETE 2017, juny de 2017. 

 – Organització III Concurs de Fotografia de la Càtedra d’Economia Local i Regional 
per a la Portada de l’Informe d’Economia Local i Regional Terres de l’Ebre 2016.

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Creació i presentació pública dels butlletins trimestrals de conjuntura local de les 
Terres de l’Ebre: Móra la Nova (setembre de 2016), Amposta (novembre de 2016), 
Gandesa (febrer de 2017) i Tortosa (maig de 2017).

 – Elaboració i presentació pública dels índexs semestrals del clima empresarial a les 
Terres de l’Ebre: Deltebre (novembre de 2016) i  Tortosa (abril de 2017).

 – Realització fitxes laborals locals de: Flix, la Sènia, Gandesa, Móra la Nova, Batea, 
l’Ametlla de Mar, l’Aldea, Roquetes, Móra d’Ebre, Santa Bàrbara, Camarles, el Pere-
lló, Ascó, l’Ampolla, Sant Jaume d’Enveja. 
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 – Redacció i presentació (juny de 2017) de l’“Informe d’Economia Local i Regional de 
les Terres de l’Ebre. Any 2016”. 

 – XIX Trobada d’Economia de les Terres de l’Ebre, “Cap a on anem? Desigualtat, po-
bresa i exclusió”, 21 d’octubre de 2016.

 – Organització de la Jornada d’Agències de Desenvolupament,  16 de desembre de 
2016.

 – Organització de la Jornada sobre el Passat com a Futur, 28 de gener de 2017.

 – Organització de la conferència “Canvi climàtic, impacte i mesures de mitigació a 
Catalunya i Terres de l’Ebre”, a càrrec del Sr Salvador Samitier, director de l’Oficina 
de Canvi Climàtic de Catalunya, 2 de maig de 2017.

 – Organització de la Jornada de Concertació Territorial de Polítiques Actives d’Ocu-
pació, Tortosa, 26 de maig de 2017.
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Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixements i la reflexió sobre qüestions vincula-
des a problemàtiques socials 

Campus Catalunya

Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Tel. 977 558 104 

cunesco.mediterrani@urv.cat

http://unescomed.org

Dr. Enric Olivé Serret, director

Sílvia Monserrate Gómez, coordinadora

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

UNESCO

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Treball de camp projecte SPIN (Erasmus + Sport). Reus, 14 de juny de 2017

 – Treball de camp projecte SPIN (Erasmus + Sport). Ivars d’Urgell, juny de 2017

 – Intervenció congrés “Ex Nihilo Zero Conference”, European Academy of Religion. 
Bolonya, 18-22 de juny de 2017

 – Intervenció Colloque Euro-méditerranéen: “Réunir société civile, praticiens et 
chercheurs pour prévenir la radicalisation”. Marsella, 3-5 de juliol de 2017

 – Participació reunió del Consell Consultiu de la Fondation Assemblée des Citoyens 
et citoyennes de la Méditerranée. París, 6-7 de juliol 2017

 – Workshop for Students International Development Cooperation and Humanitarian 
Action. Santander Group, Pavia

 – Participació en Seminari ICIP. Barcelona, 23 de gener de 2017

 – Organització i participació en ACTE en solidaritat amb Alep, 26 DE gener de 2017

 – Seminari i treball de camp projecte SPIN (Erasmus + Sport). Montpeller, 1-3 de fe-
brer de 2017
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 – Seminari i treball de camp projecte SPIN (Erasmus + Sport). Torí, 14-17 de febrer 
de 2017

 – Seminari i treball de camp projecte SPIN (Erasmus + Sport). Palma de Mallorca, 23-
25 de maig de 2017

 – Seminari i treball de camp projecte SPIN (Erasmus + Sport). Hospitalet de l’Infant, 
30 de maig - 1 de juny de 2017

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Participació Jornades Diplocat. Barcelona, 11-06-16

 – Reunió-seminari internacional La Dimensió Espiritual: un Nou Horitzó per a la In-
tegració de la Diversitat Cultural i Religiosa. Monestir de Poblet, setembre de 2017

 – Projecció documental sobre els cristians a Iraq. Los guardianes de la fe. Seminari de 
Tarragona, 30 de març de 2017

 – Participació en el grup de treball de la Generalitat per a l’elaboració del Pla Estratè-
gic Catalunya-Marroc. Grup de treball Cultura i Universitats, coordinat per l’IEMed. 
6 d’abril de 2017

 – Sessió de treball per a l’organització dels Jocs Mediterranis a Tarragona. Barcelona, 
7 d’abril de 2017

 – Presentació del Pla Catalunya-Marroc al Palau de la Generalitat

 – Participació Bakú International Humanitarian Forum. Bakú, l’Azerbaidjan, 29 de 
setembre-1 d’octubre de 2016

 – Participació 4rd World Forum on Intercultural Dialogue. Bakú, l’Azerbaidjan, 26-28 
d’abril de 2017

 – “La investigación histórica sobre el Mediterráneo: un estado de la cuestión”. UPF, 
Barcelona

 – “La ciutat del Camp de Tarragona”. Col·legi d’Arquitectes de Tarragona

 – Organització i intervenció en actes de sensibilització per a l’ajut dels refugiats siri-
ans:

•	 Conferència “Els refugiats sirians. Dels orígens del conflicte de Síria i l’actual 
procés d’acollida”. Valls, juny de 2016

•	 Cicle de conferències i debats Els Cristians a l’Orient Mitjà: Doblement Vulne-
rables. Seminari de Tarragona, novembre de 2016 - març de 2017

•	 Exposició fotogràfica “[Shuhud] Testimonis de l’artista siriana Carole Alfarah”. 
Seminari de Tarragona, abril de 2017

•	 Exposició fotogràfica “[Shuhud] Testimonis de l’artista siriana Carole Alfarah”. 
CRAI Campus Catalunya, URV. Tarragona, maig de 2017

•	 -Cicle de conferències de sensibilització: Síria i el Drama dels Refugiats

•	 Os de Balaguer, 2 de juliol de 2016
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•	 Ivars d’Urgell, 9 de juliol de 2016

•	 Menàrguens, 29 de juliol de 2016

 – Campanya de sensibilització en escoles i instituts del Pla d’Urgell: 

 – Recollida de 4 tones d’aliments en 17 escoles del Pla d’Urgell i enviament als camps 
de refugiats de Lesbos, en col·laboració amb el Rebost Solidari de Cerdanyola del 
Vallès i el moviment Refugees, My Europe is Your Home. Febrer de 2017

 – - Presentació a Tarragona de la campanya “Casa nostra, casa vostra”. Amb conferèn-
cies i connexions en directe amb Gaziantep (Turquia) i Damasc (Síria). Tarragona, 
febrer de 2017

•	 Xerrada de sensibilització IES La Serra de Mollerussa, Escola Vedruna de Bell-
puig, Escola Mare de Déu de l’Horta d’Ivars d’Urgell. Febrer-març de 2017

•	 Taula rodona “La cooperació a la nova república”. Lleida, 24 març de 2017

Xarxes:

 – EuroMed Permanent University Forum (EPUF)

 – International Advisory Council of WOCMES

 – Red Española de la Fundación Anna Lindh

 – European Academy of Religion

 – UNITWIN Network for Inter-Religious Dialogue and Intercultural Understanding

 – IEMed Board

 – CARDET Network on Migrants’ Integration

 – International Research Group for Culture and Dialogue. National University of Ire-
land, Galway Republic of Ireland

 – Institute of Middle and Far Studies of Jagiellonian University (Erasmus + proposal)

 – Avaluador Agenzia Nationale per la Valutazione dei Sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR)
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Càtedra de Ciència i Humanisme

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestion vinculades 
a problemàtiques socials 

Campus Sescelades 

Av. dels Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona 

Tel. 977 559 687 

catedra.ch@urv.cat http://www.urv.cat/catedres/ciencia_humanisme/index.htm

Dr. Àlex Arenas Moreno, director 

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – “Fes ciència a la URV”, dins el programa NEXES: S’ha consolidat aquest projecte 
per incentivar l’excel·lència de l’alumnat de secundària amb l’objectiu doble de: 

•	 Localitzar el millor talent. 

•	 Demostrar la cultura científica del nostre entorn universitari. 

Principals activitats de difusió i divulgació:

• Col·laboració amb Observatori de la Igualtat: “Dones científiques: dones arqueòlogues” 

Tot i que el principi d’igualtat és un dels pilars bàsics de les comunitats democràtiques, 
com les universitats, la realitat ens demostra que persisteixen algunes discriminacions i 
que calen mecanismes per corregir-les per poder aconseguir, així, una veritable igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones. Uns mecanismes que, respectant i tractant les diferèn-
cies, ajudin a resoldre els desequilibris estructurals existents. Un dels objectius de l’any 
és fer visible l’aportació femenina en totes les branques del coneixement. Avui dia, és 
un fet inqüestionable aquesta la presència de les dones en la història de la producció del 
coneixement. Es tracta, però, d’una història inacabada. Falten moltes vides de científiques 
per explorar, dones esforçades i valentes que han estat ocultades en el procés de reconei-
xement de la seva feina. Cal, doncs, reconstruir com ha estat la participació de les dones 
en la ciència i deixar-les parlar amb les seves paraules. Durant els darrers trenta anys, les 
dones espanyoles han protagonitzat un gran avenç social, però, malgrat la supressió de les 
discriminacions formals en el règim jurídic, la realitat econòmica i social, i, especialment, 
l’accés als càrrecs de comandament i de poder, no mostra una igualtat efectiva entre els 
homes i les dones. En altres paraules, en la realitat actual hi ha una clara dissociació entre 
les idees d›igualtat i democràcia, que són els pilars fonamentals de les societats avança-
des, i els resultats de les pràctiques socials. La Càtedra ha col·laborat en l’elaboració d’un 
calendari commemoratiu de la contribució científica de les dones en la ciència. 
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•	Manteniment blog Càtedra CiH. Blog ANTIKYTHERA (https://antikitera.wordpress.com) 

Hem intentat mantenir el blog, però, malauradament, no disposem de cap personal per 
afegir-hi noves entrades. Estem en procés de restablir-ne el contingut a partir de la contra-
ctació durant 2017
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Càtedra d’Inclusió Social

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials

Campus Catalunya

Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Tel.: 977 558 350

cinclusiosocial@urv.cat

http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html

Dra. Carme Borbonès Brescó, directora honorífica

Dr. Àngel Belzunegui Eraso, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Fundación Endesa.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – “Encyclopédie des Migrants”. Coordinació científica del projecte, presentat a la UE 
amb partenariat d’universitats franceses i espanyoles. Continuació del projecte fins 
al juny de 2017.

 – “L’Església ortodoxa romanesa i la cohesió social”. Investigació finançada per la 
Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i aprovada al 
novembre de 2015 per al període 2016-17.

 – “El pentecostalisme a Catalunya: anàlisi de la seva implantació en context migrato-
ri”. Investigació finançada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Genera-
litat de Catalunya i aprovada, al novembre de 2015, per al període 2017-18.

 – Projecte d’investigació “Consums de drogues i vulnerabilitats socials en adoles-
cents”, conjuntament amb el Medical Anthropology Research Center de la URV i 
l’Equip de Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona. Finançat pel 
Centre Reina Sofia d’Adolescència i Joventut. Finalització prevista per al primer 
trimestre de 2018. 



22

 – Estudi sobre les condicions de vida de la població del Barri Antic de Valls, al costat 
del Pla d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Valls. 

 – Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus. Trobades periòdiques al llarg 
del curs 2016-17. Diferents seus dels ajuntaments de Tarragona i Reus. La Taula de 
la Pobresa Energètica és un espai institucional orientat a la recerca de solucions per 
garantir l’accés al subministrament energètic per a les famílies que tenen dificultats 
per fer-ne front al pagament. Es constitueix al maig de 2014 i en formen part, a 
més de la Càtedra, els Ajuntaments de Tarragona i Reus, la Generalitat de Catalu-
nya, l’Agència Catalana del Consum, l’Institut Català d’Energia, representants de 
les principals companyies subministradores d’energia (electricitat i gas) i la Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat, entre d’altres.

 – Suport tècnic a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS). La Cà-
tedra d’Inclusió Social segueix mantenint la col·laboració amb l’IMSS, de manera 
ininterrompuda des de l’inici de la seva creació, el 2011. Concretament, es duen a 
terme tasques de suport tècnic i assessorament en l’Observatori Social de Tarragona.

 – Intervenció inicial en la conferència-taula rodona: “Sensellarisme a Tarragona, as-
sistencialisme o treball social?” Sala d’actes de la Cooperativa Obrera de Tarragona. 
20 d’octubre de 2016. Nombre d’assistents: 30 persones.

 – Presentació a Barcelona del llibre col·lectiu Exclusió social i gènere a l’àmbit lo-
cal. Transversalitat, interseccionalitat i empoderament. Combina una aproximació 
acadèmica amb el relat d’experiències pràctiques en l’àmbit local sobre l’exclusió 
social des d’una perspectiva de gènere. La Càtedra d’Inclusió Social hi participa a 
través del tècnic Francesc Valls Fonayet, autor del capítol titulat “Cartografia de la 
feminització de la pobresa a Catalunya”. Barcelona, 4 de novembre de 2016. Espai 
Francesca Bonnemaison. Obra disponible en obert al següent enllaç: http://www.
icps.cat/publicacions/colleccio-grana#/1/. Nombre d’assistents: 130.

 – Elaboració de l’informe “Diagnosi social a Catalunya. L’estat de la pobresa”, 
encarregat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya.

 – Elaboració de l’Informe “Avaluació del pla de lluita contra la pobresa de la 
Generalitat de Catalunya”, encarregat pel Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 – Elaboració de l’Informe “La segregació escolar a Tarragona”, encarregat per l’Institut 
Municipal d’Educació de Tarragona.

 – Publicació del nou número de Quaderns per a la Inclusió (número 5), en el qual es 
recull l’estudi de l’acció social de l’Església i la seva aportació a la cohesió social 
a Catalunya.

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Organització de la Jornada Educar per Incloure, al costat del Consell Comarcal del 
Tarragonès. 27 d’octubre de 2016. Aula Magna Campus Catalunya - URV.

 – Participació en la jornada organitzada per la Fundació Persona i Democràcia sobre 
polítiques familiars. 26 d’octubre de 2016. Sala d’actes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, Barcelona. Nombre d’assistents: 25 persones.
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 – Participació en la Jornada Tècnica: La Joventut d›Europa (Youth in Europe). Presen-
tació dels resultats de l›Enquesta europea sobre les condicions de vida i el benestar 
de la joventut de Tarragona. A càrrec d›Oriol Romaní, professor de la URV (Medical 
Anthropology Research Center) i del Dr. Francesc Valls, Càtedra d›Inclusió Social de 
la URV. Tarragona, Espai Kesse, 17 de novembre de 2016. Nombre d’assistents: 45.

 – Jornada: Els Reptes de la Lluita contra la Pobresa i per a la Inclusió Social a Catalu-
nya. Tarragona, 26 de maig de 2017. Organitzada amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Nombre d’assistents: 100 
persones inscrites.

 – Jornada: Els Reptes de la Lluita contra la Pobresa i per a la Inclusió Social a Catalu-
nya. Barcelona,   28 de juny de 2017. Organitzada amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Nombre d’assistents: 85 
persones inscrites.

 – Participació en la Jornada Agenda 2030: “Eradicar la Pobresa”. Barcelona, 9 de maig 
de 2017. Invitació de la Generalitat de Catalunya. Ponència sobre evolució del risc 
de pobresa a Catalunya impartida per Angel Belzunegui. Nombre d’assistents: 75.

 – Participació de la Càtedra a la Comissió Mixta de l’Observatori Català de la Pobresa 
i la Inclusió Social, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies durant el curs 2016-17.

 – Reunions amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a l’elaboració d’indicadors territorials sintètics 
de pobresa i vulnerabilitat a Catalunya. Programa estadístic en desenvolupament. 
Diverses reunions durant el curs 2016-17.

 – Reunió per col·laborar amb la Comissió de Desigualtats i Vulnerabilitat, impulsada 
per la delegació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 – Trobades per a la constitució del Civic Media Lab amb la Fundació Civic Mitjana.
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Càtedra d’Habitatge 

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials

Campus Catalunya

Av. de Catalunya,35 – 43002 Tarragona

Tel. 977 55 87 24

housing@urv.cat

http://housing.urv.cat/

Dr. Sergio Nasarre Aznar, director

Dra. Estela Rivas Nieto, sots-directora

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Ajuntament de Reus

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España 

Col·legi Administradors de la Propietat Immobiliària de Tarragona (COAPI Tarragona)

Col·legi de Notaris de Catalunya

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil de Catalunya

Ajuntament de Tarragona–SMHAUSA 

Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Cerrato Guri, E.: ¿Existe realmente una segunda oportunidad para las familias 
concursadas?, “Estudios sobre Derecho de la Insolvencia”, 2016, pp. 775-792. 

 – Rivas Nieto, E.: “La fiscalidad de la adquisición transnacional de bienes inmuebles 
por parte de extranjeros en España”, La Ordenación tributaria de la vivienda: Es-
paña, Italia y América Latina, ed. Thomosn Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2016, 
pp. 203 a 216. 

 – Simón Moreno, H. “Legal framework on Crowdfunding in Spain”, Revue Internatio-
nal des Services financiers, 2016/4, pp. 13 a 27. 
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 – Lambea Llop, N.: “Social housing management models in Spain”. Revista Catalana 
de Dret Públic, núm. 52, 2016, pp. 115-128. 

 – Lambea Llop, N.: ‘‘A policy approach to the impact of tourist dwellings in con-
dominiums and neighbourhoods in Barcelona’’, Urban Research & Practice, DOI: 
10.1080/17535069.2017.1250522. 

 – Villca Pozo, M.: “La tributación de la vivienda en Bolivia”, La Ordenación tributa-
ria de la vivienda: España, Italia y América Latina, ed. Thomosn Reuters Aranzadi, 
Cizur Menor, 2016, pp. 57-88. 

 – Nasarre Aznar, S.,“New trends in condominium law and access to housing in post-
crisis Spain”, Private Communities and Urban Governance, Prof. Amnon Lehavi 
(coord.), Springer, USA, 2016. ISBN 978-3-319-33209-3. 

 – Caballé Fabra, G.: “Límites en el acceso del propietario sucesivo (propiedad tempo-
ral) y del propietario formal (propiedad compartida) en el bien objeto de propiedad 
La Propiedad compartida y la Propiedad Temporal (Ley 19/2015). Aspectos legales 
y económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 493 a 538. 

 – Garcia Teruel, R. M.: “Disposición adicional primera. Colaboración de las Admi-
nistraciones Públicas”, La Propiedad compartida y la Propiedad Temporal (Ley 
19/2015). Aspectos legales y económicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 
369 a 386. 

 – Nasarre Aznar, S.: “Cuestionando algunos mitos del acceso a la vivienda en España 
en perspectiva europea”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 35(1) 2017, pp. 43 a 
69 

 – Héctor Simón, “The role of real estate agents -rights, duties and fees in a European 
perspective”, “TENLAW one year later: Alternative housing tenures in Europe and 
modern challenges of housing”, Workshop internacional, URV, Tarragona, 29 i 30-
09-2016. Assistents: 50 persones 

 – Estela Rivas, “La tributación de las formas de tenencia de la vivienda” Congrés 
Internacional Habitat III de la Organització de las Nacions Unides (ONU), Quito 
(Equador), convidada pel Govern d’Espanya (Ministeri de Foment i Ministeri d’Exte-
riors), 19-10-2016. Assistents: 50 

 – Sergio Nasarre, “El alquiler como forma atractiva de acceso a la vivienda” Congreso 
Internacional Habitat III de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Quito 
(Equador), convidat pel Gobierno de España (Ministerio de Fomento y Ministerio de 
Exteriores), 19-10-2016. Assistents: 50 persones. 

 – Núria Lambea, “The creation of a continuum of housing tenures to make housing 
affordable”, al Workshop internacional “Affordable Housing Hub”, organitzat per 
ETH Wohnforum- ETH CASE, Zuric (Suïssa), 20 i 21-10-2016. Assistents: 20 perso-
nes. 

 – Héctor Simón, “La hipoteca Inversa”, Acte d’Adhesió del Consell de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya a la Càtedra d’habitatge com a partner i Seminari 
Científic “Nou finançament, nous riscos i nova organització de l’habitatge en pro-
pietat”, Tarragona, 24-10-2016. Assistents: 30 persones. 

 – Sergio Nasarre, “Situación actual del acceso a la vivienda en un contexto europeo”, 
Jornada sobre la gestió dels habitatges buits organitzada per l’Ajuntament de Tarra-
gona i la Càtedra d’habitatge, Tarragona, 28-10-2016. Assistents: 40 persones. 
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 – Sergio Nasarre, “Cómo pueden los arrendamientos convertirse en una alternativa 
real al dominio”, Jornada “¿Qué política para la dinamización de la vivienda?”, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 4-11-2016. Assistents: 15 
persones. 

 – Rosa Maria Garcia, “The unilateral right of withdrawal as a tenant’s protection rule”, 
“TENLAW one year later: Alternative housing tenures in Europe and modern cha-
llenges of housing”, Workshop internacional, URV, Tarragona, 29 i 30-09-2016. 
Assistents: 50 persones. 

 – Núria Lambea i Blanca Deusdad, “Inclusió social a través de l’habitatge” VI Jornada 
de la Inclusió Social: L’habitatge com a punt de partida, organitzat per l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, 24-11-2016. Assistents: 70 persones 

 – Elga Molina, “Aspectos civiles y administrativos de los arrendamientos urbanos (I)” 
en el cicle de conferències “Aspectes civils, tributaris, processals i administratius 
dels arrendaments urbans”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la 
URV i el Col·legi D’advocats de Reus, Reus, 22-02-2017, nombre assistents: 70 

 – Elisabet Cerrato, “Aspectos procesales de los arrendamientos urbanos”, organitzat 
per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV i el Col·legi D’advocats de Reus, 
Reus, 22-02-2017, nombre assistents: 60 

 – Gemma Caballé, “L’impacte social de la recerca en habitatge” Presentació de la 
Càtedra UNESCO pel dret a l’habitatge de la URV, Tarragona, 16-02-2017. Nombre 
assistents: 80 persones. 

 – Milenka Villca, “Las últimas reformas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para la adquisición de la vivienda habitual”, Workshop Problemas derivados 
de la vivienda en España, China y Argentina: aspectos jurídicos, económicos y so-
ciales, Tarragona, 23-03-2017.Nombre assistents: 10 persones. 

 – Sergio Nasarre, “Generando un marco normativo de alquileres residenciales atracti-
vos para los países periféricos de la UE”, Plenary “Formas de tenencia de la vivienda 
en Europa”, Congrés Internacional “Legal Aspects of Housing, Ensuring the effec-
tive exercise of the right to housing in the EU. Access to adequate and affordable 
housing for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i Housing 
Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 130 persones. 

 – Diana Marin, “Vivienda e inversión extranjera”, Workshop “Instrumentos, políticas 
y jurisprudencia europea. Reclamaciones colectivas y otros instrumentos para de-
fender los derechos a la vivienda en Europa”, Congrés Internacional “Legal Aspects 
of Housing, Ensuring the effective exercise of the right to housing in the EU. Access 
to adequate and affordable housing for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO 
d’Habitatge, Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre 
assistents: 70 persones. 

 – Maria Font, “Resolución de conflictos internacionales en materia de arrendamiento 
de bienes inmuebles en la UE”, Workshop “Instrumentos, políticas y jurisprudencia 
europea. Reclamaciones colectivas y otros instrumentos para defender los derechos 
a la vivienda en Europa”, Congrés Internacional “Legal Aspects of Housing, Ensu-
ring the effective exercise of the right to housing in the EU. Access to adequate and 
affordable housing for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa 
i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 70 perso-
nes. 
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 – Ángeles Galiana, “La vivienda como derecho fundamental en construcción y 
su conexión con el derecho emergente a la ciudad”, en el Workshop “Derecho 
a la vivienda y sinhogarismo”, Congrés Internacional “Legal Aspects of Housing, 
Ensuring the effective exercise of the right to housing in the EU. Access to adequate 
and affordable housing for all”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge, 
Feantsa i Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre assistents: 80 
persones. 

 – Sergio Nasarre, “Estudio Europeo sobre transacciones inmobiliarias transfronterizas 
por encargo de la Unión Europea” en Congreso internacional sobre “Contratación 
inmobiliaria transfronteriza”, Universidad de Granada-Cátedra de Derecho Regis-
tral, Granada, 4 y 5 mayo 2017. 

 – Rosa Maria Garcia, “El regim d’obres”, Curs d’Estiu “Un nou marc per als lloguers 
d’habitatge a Catalunya”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV; 
Tortosa, 09-06-2017, nombre assistents: 50 persones. 

 – Carmen Gómez, “La protecció de l‘arrendatari en cas de venda de l’habitatge”, Curs 

 – d’Estiu “Un nou marc per als lloguers d’habitatge a Catalunya”, organitzat per la 
Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV; Tortosa, 09-06-2017, nombre assistents: 
50 persones

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Organització del Congrés Internacional Tenlaw One Year Later: Alternative Housing 
Tenures in Europe and Modern Challenges of Housing”, Campus Catalunya, Tarra-
gona, 29 i 30-09-2016. Nombre d’assistents: 50 persones. 

 – Organització del Workshop La Protecció del Territori i de l’Habitatge en el Dret 
Civil, Campus Catalunya, Tarragona 10-10-2016. Nombre d’assistents: 30 persones. 

 – Organització de l’acte d’adhesió del Consell de Cambres de la Propietat de Catalu-
nya com a partners de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i Se-
minari Científic Nou Finançament, Nous Riscos i Nova Organització de l’Habitatge 
en Propietat, Campus Catalunya, Tarragona, 24-10-2016. Nombre d’assistents: 30 
persones. 

 – Organització del Seminari Ulteriores Reflexiones en la Protección de la Vivienda, 
Tarragona 27-10-2016. Nombre d’assistents: 20. 

 – Organització de la Jornada sobre la Gestió dels Habitatges Buits, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Tarragona, Palau de Fires de Tarragona, Tarragona, 28-10-2016. 
Nombre d’assistents: 40 persones. 

 – Organització del Seminari Virtual sobre la Política de Vivienda Social, Acceso a la 
Vivienda y Pérdida de la Misma de Cataluña y Chile: Historia, Instrumentos Actu-
ales y Principales Retos, conjuntament amb la Universitat de Viña del Mar (Xile) i 
la Càtedra d’Habitatge, Tarragona, 15-11-2016. Nombre d’assistents: 20 persones. 

 – Sergio Nasarre Aznar ha estat convidat per la Comissió Europea (Direcció General 
d’Estabilitat Financera, Serveis Financers i Mercats de Capitals) a participar com a 
ponent al Congrés Internacional sobre Cèdules Hipotecàries 1-02-2016 perquè in-
formi sobre la conveniència d’una harmonització de les cèdules hipotecàries a Eu-
ropa, ja que, tot i ser un producte financer molt robust, té algunes mancances, com 
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és l’impacte negatiu de la crisi que algunes cèdules hipotecàries nacionals han pa-
tit, entre les quals hi ha les espanyoles, i que només alguns països n’estan emetent. 

 – Organització cicle de conferències Aspectes Civils, Tributaris, Processals i Adminis-
tratius dels Arrendaments Urbans, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge 
de la URV i el Col·legi d’Advocats de Reus, Reus, 22-02-2017, nombre d’assistents: 
60. 

 – Organització de l’acte de presentació de la Càtedra UNESCO pel Dret a l’Habitatge 
de la URV, Tarragona, 16-02-2017.  Nombre d’assistents: 80 persones. 

 – Organització del Congrés iInternacional Legal Aspects of Housing, Ensuring the 
Effective Exercise of the Right to Housing in the EU. Access to Adequate and Af-
fordable Housing for all, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge, Feantsa i 
Housing Rights Watch, Tarragona, 27 i 28-04-2017. Nombre d’assistents: 140 per-
sones. 

 – Organització del 3r curs d’estiu Un Nou Marc per als Lloguers d’Habitatge a Cata-
lunya, Tortosa, 09-06-2017. Nombre d’assistents: 50 persones. 

 – El Dr. Sergio Nasarre és ambassador en el Programa Ambassadors de Catalunya, 

 – del Catalunya Convention Bureau (CCB), de l’Agència Catalana de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya http://act.gencat.cat/ccb/programa-ambassadors/ 

 – El Dr. Sergio Nasarre ha estat nomenat fellow del Cambridge Centre for Property 
Law de la Universitat de Cambridge al Regne Unit (CCPL) http:// www.ccpl.lande-
con.cam.ac.uk 

 – Col·laboració amb la Generalitat per a la redacció del Pla Estratègic contra el Sen-
sellarisme (2017). 

 – L’Organització de les Nacions Unides ens ha reconegut com a partners d’UNI Ha-
bitat per a la implementació de la Nova Agenda Urbana, aprovada a Quito el 2016. 

 – Xarxes: 

•	 ENHR – European Network for Housing Research. Plataforma d’organització 
per a institucions i particulars d’Europa (així com també de l’exterior) que par-
ticipen, activament, en la investigació en l’àmbit de l’habitatge. https:// www.
enhr.net 

•	 GIPUR - Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la Pro-
pietat Urbana i Rústica. Xarxa que reuneix els treballs i les línies d’investigació 
que han desenvolupat els seus directors, juntament amb els diferents investi-
gadors d’àmbit interdisciplinari, internacional, teòrics i pràctics, des dels anys 
noranta, en l’àmbit de la propietat –rústica i urbana–, dels sistemes registrals, 
del crèdit hipotecari i dels mercats financers. 

•	 ELI – European Law Institute. Institut fundat al juny de 2011 com una orga-
nització totalment independent. Té com a objectiu millorar la qualitat de la 
legislació europea, entesa en el sentit més ampli. Es pretén iniciar, conduir 
i facilitar la investigació per fer recomanacions i proporcionar orientació 
pràctica en el camp del desenvolupament jurídic europeu. 

•	 COST- European Cooperation in Sciencie and Technology. Les accions COST 
són unes xarxes flexibles, ràpides i efectives d’investigadors per cooperar i 
coordinar activitats de recerca finançades. Les accions COST permeten als 
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investigadors europeus desenvolupar les seves pròpies idees científiques en 
qualsevol àmbit de coneixement. 

Formació que organitza la Càtedra d’Habitatge, juntament amb la FURV:

 – La Càtedra ve organitzant, juntament amb la FURV, dos programes formatius 
especialitzats, homologats per les respectives administracions per desenvolupar 
les corresponents professions (mediador i agent immobiliari). 4a edició el curs 
2016-17 dels dos. 

 – -Postgrau d’especialització en Mediació. Dirigit pel Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar 
i la Sra. Emma López Solé. Nombre d’alumnes: 17. http://housing.urv.cat/portada/
docencia/ postgrau-mediacio/ 

 – -Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Dirigit pel Dr. Héctor Simón 
Moreno. nombre d’alumnes: 23 http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-
agentimmobiliari/
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Càtedra Universitat i Regió del Coneixement 

Càtedra per al fomen de la transferència de coneixement i la innovació

Campus Sescelades

Av. Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona (Tarragonès)

Tel. 977 558 775

lluis.vazquez@urv.cat

http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/index.html

http://www.university-region-knowledge.org

Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Diputació de Tarragona

Banc Santander

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Visita del Comitè Assessor amb alguns membres del Grup Nuclear Impulsor a les 
Terres de l’Ebre: campus Terres de l’Ebre de la URV, empresa Plàstics Castellà, Cen-
tre d’Aqüicultura de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita i visita al Parc Natural del 
Delta de l’Ebre (14 juliol de 2016).

 – Reunió del Comitè Assessor de la Càtedra amb el Grup Nuclear Impulsor de la Cà-
tedra, al campus Catalunya de la URV (15 juliol de 2016).

 – Reunió de constitució del Grup Nuclear Impulsor, Diputació de Tarragona (3 de 
febrer de 2017).

 – Jornada de preparació d’un exercici de prospectiva amb el Grup Nuclear Impulsor, 
Poblet (9 de maig de 2017).

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Participació en la presentació de l’Anuari Educació 2015, Fundació Bofill, Barcelo-
na (4 d’octubre de 2016).

 – Conferència “Autonomía Universitaria”, en les jornades Universidad Pública, Líder 
de la Sociedad del Conocimiento, Universitat de Sevilla, (6 i 7 d’octubre de 2016).
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 – Presentació “The case of Universitat Rovira i Virgili, driving force of a knowledge 
region in Southern Catalonia”, en el Meeting of Directors General for Higher Edu-
cation, organitzat per la presidència eslovaca de la Unió Europea, Bratislava (17 
d’octubre de 2016).

 – Presentació i participació en la taula rodona “Attractive, competitive, smart - EU 
HEI’s human resources strategies for researchers, dins de l’Assemblea General del 
Grup Santander Universidades (SGROUP European Universities Network), Trond-
heim (2 i 3 de desembre de 2016).

 – Publicació de l’informe “Catalunya sud: regió del coneixement”.
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Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel Martin

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials 

Facultat de Ciències Jurídiques de la URV

Av. de Catalunya, 35, 43002, Tarragona 

Tel. 977 558 335  977 558 380 

josepramon.fuentes@urv.cat

http://www.dret-public.urv.cat/catedres/catedra-estudis-juridics-locals-marius-viadel-mar-
tin/

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, director

Dra. Aitana de la Varga Pastor, subdirectora

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Diputació de Tarragona 

Ajuntament de la Pobla de Mafumet 

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Suport a la recerca sobre qüestions de l’àmbit jurídic públic i de gestió, i en espe-
cial dels ens locals, feta pel professorat del Departament de Dret Públic, amb la 
col·laboració d’investigadors externs, sota la direcció de la Càtedra. L’activitat de 
recerca se centra, en particular, en l’organització territorial de Catalunya, el dret 
ambiental local i el dret urbanístic.

 – Direcció de treballs de recerca sobre temes de l’àmbit local en el marc dels diver-
sos cursos de postgrau en què es dóna suport des de la Càtedra (cursos 2015-16 i 
2016-17).

 – Direcció en curs de tesis doctorals sobre temes de l’àmbit local: “La prevenció de 
delictes per la policia local” (Jaume González, dir. Josep Ramon Fuentes); “L’ac-
tuació de l’ajuntament més enllà del terme municipal” (Josep Maria Elorduy, dirs. 
Manuel i Ballbé i Josep Ramon Fuentes); “Els plans de protecció civil als ens locals” 
(Miquel Vendrell, dir. Josep Ramon Fuentes); “El règim jurídic de l’habitatge a Ca-
talunya” (Carles Sala, dir. Josep Ramon Fuentes); “L’organització d’una estructura 
complexa organitzativa local per a la prestació dels serveis públics: el cas de Reus” 
(Carles Salas, dir. Josep Ramon Fuentes); “De escribanos a secretarios, intervento-
res y tesoreros: historia, evolución y régimen jurídico actual de los funcionarios 
de Administración local con habilitación de caràcter nacional” (Joan Anton Font 
Monclús, dir. Judith Gifreu); “Protección del patrimonio histórico artístico y de-
sarrollo urbanístico sostenible” (Mari Cruz Gallardo Ruiz, dir. Judith Gifreu); “El 
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règim d’energies renovables i els ens locals” (Enric Ollé,dir. Josep Ramon Fuentes); 
“La reforma de les Administracions territorials: el cas francès” (Rafel de Yzaguirre 
Pabolleta, dir. Josep Ramon Fuentes); “La contractació administrativa com a e-ad-
ministració: la creació de centrals de compres” (Josep Zamora Barceló, dir. Josep 
Ramon Fuentes); “Implantació d’un servei de seguretat i prevenció en una Adminis-
tració pública” (Miquel Vendrell García, dir. Josep Ramon Fuentes); “L’impacte de 
la Directiva de Serveis en l’activitat i en la normativa administratives municipals” 
(Manuel Sanmartín Sunyer, dir. Josep Ramon Fuentes); “El règim jurídic de l’energia 
eòlica” (Antoni Gifreu Font, dirs. Josep Ramon Fuentes, Aitana de la Varga Pastor). 
Tesis llegides: “Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del 
capitalismo tardío” (Isabel Vila-Seca, dir. Jordi Jaria. Octubre de 2016).

 – Desenvolupament de recursos contenciosos administratius dels Ajuntaments de 
Valls, Falset i el Catllar, davant els jutjats contenciosos administratius de Tarragona 
Serveis de Defensa Jurídica (2015-18).

 – Projecte “Redacció d’una ordenança tipus d’edificació” (codi T16281S) per encàr-
rec de la Diputació de Barcelona. Data d’inici: 28 de novembre de 2016. Data de 
finalització: 28 d’agost de 2017. Import: 17.500 euros.

 – Projecte “Dictamen sobre l’excepcionalitat i l’absència d’homogeneïtat de la re-
muneració del lloc de treball de la Gerència de Serveis d’Incineració de Residus 
Urbans, SA (SIRUSA)” (codi T17038S), per encàrrec de Serveis d’Incineració de Re-
sidus Urbans, S A (SIRUSA). Data d’inici: 24 de febrer de 2017. Data de finalització: 
19 de març de 2017. Import: 10.800 euros.

 – Projecte “Diverses actuacions d’assessorament jurídic relatives al nou centre d’aten-
ció primària de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla al Vendrell” (codi T17042S), 
per encàrrec del Consorci per a l›Atenció i Social i a la Dependència (Xarxa Sanità-
ria i Social Santa Tecla). Data d’inici: 28 de febrer de 2017. Data de finalització: 15 
de març de 2017. Import: 2.400 euros.

 – Projecte “Diverses actuacions d’assessorament jurídic relatives a l’extinció dels 
consorcis públics de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla” (codi T17043S), per 
encàrrec del Consorci per a l›Atenció i Social i a la Dependència (Xarxa Sanitària i 
Social Santa Tecla). Data d’inici: 28 de febrer de 2017. Data de finalització: 31 de 
març de 2017. Import: 7.200 euros.

 – Projecte: “Redacció dels plecs de condicions per a la contractació administrativa 
d’uns autobusos”, per encàrrec de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona, 
SA. Data d’inici: 15 de març de 2017. Data de finalització: 15 de maig de 2017.

 – Actuacions d’assessorament jurídic relatives a la contractació pública per encàrrec 
de l’Empresa d’Aparcaments Municipals.  

 – Suport a la impartició de les assignatures Dret Local i Règim Jurídic de l’Ordenació 
del Territori i Dret Urbanístic del grau de Dret de la URV (cursos 2015-16 i 2016-
17).

 – Suport a la impartició del diploma de postgrau de Gestió Gerencial Local. Funció 
directiva. Direcció pública local. / Especialista universitari en Gestió del Personal al 
Servei de l’Administració Local, organitzat per l’ACM, la Diputació de Tarragona i 
la FURV a Tarragona, 2016-17 (V edició).

 – Suport a la impartició del mestratge en Gestió i Dret Local. Diploma de postgrau de 
Dret Local. Tarragona, XI edició (2014-2016), curs acadèmic 2015-16. 
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 – Suport a la impartició del mestratge en Gestió i Dret Local. Diploma de postgrau de 
Dret Urbanístic. Tarragona, XII edició (2016-18), curs acadèmic 2016-17. 

 – Suport a la impartició de la diplomatura de postgrau de Gestió Pública de la Segu-
retat Local , Barcelona I edició, curs acadèmic 2016-17.

 – Suport a la impartició de la diplomatura de postgrau de Contractació Administrativa 
i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals. Barcelona (II edició), curs acadèmic, 
2016-17.  

 – Suport a la impartició del mestratge de Gestió i Dret Local, VI edició, organitzat per 
l’EAPC, la URV, la UAB, la UdG i la UdL (2014-17).

 – CASADO CASADO, L., “El informe urbanístico en el procedimiento de autoriza-
ción ambiental integrada: alcance, naturaleza y efectos”, Revista Catalana de Dret 
Ambiental, vol. 7, núm. 2, 2016. ISSN: 2014-038X (www.rcda.cat/).

 – CASADO CASADO, L., “La reclamación ante el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno: ¿una vía de impugnación aplicable al acceso a la información 
ambiental?”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 52, 2016, pp. 22-42. DOI: 
10.2436/20.8030.01.64. ISSN: 1885-8252 (versió electrónica)/ 1885-5709 (versió 
impresa).

 – SANZ LARRUGA, F. J., PERNAS GARCÍA, J. J. (dirs.), Derecho ambiental para una 
economía verde. Informe Red Ecover, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pp. 
117-201. ISBN: 978-84-9098-904-3. Dipòsit Legal: NA 1677-2016.

 – CASADO CASADO, L.; FUENTES GASÓ, J. R.; Capítulo XXIX “Administración lo-
cal: competencias sobre ecoeficiencia energética”, a LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.), 
Observatorio de Políticas Ambientales 2016, CIEMAT, Madrid, 2016, pp. 829-873. 
NIPO: 721-16-091-5. ISBN: 978-84-7834-764-3. Dipòsit Legal: M-36962-2016.

 – CASADO CASADO, L. I FUENTES I GASÓ, J. R. (dirs.), CARMONA GARIAS, S. 
I RODRÍGUEZ BEAS, M. (coords.), Dret Ambiental Local de Catalunya, Tirant lo 
Blanch, Tarragona, 2017, pp.635-661. ISBN: 978-84-9119-5, pp. 635-661.

 – CASADO CASADO, L., “La mejora regulatoria en España: los nuevos principios que 
informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las 
administraciones públicas”, A&C - Revista de Direito Administrativo & Constituci-
onal, Belo Horizonte, año 17, núm. 67, 2017, pp. 41-76. ISSN: 1516-3210. DOI: 
10.21056/aec.v17i67.473.

 – CASADO CASADO, L., “La incidencia de la Ley del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones públicas sobre la potestad normativa local”, Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 107-I, 2017, pp. 87-141. ISSN: 0211-9560.

 – FUENTES GASÓ, J. R., “La gestión integral del agua en el Estado español: organiza-
ción administrativa, competencias y servicios de las entidades locales de Cataluña”, 
a ARDILA, S. L., Lecturas sobre el derecho del medio ambiente (Tomo XVI), Univer-
sidad Externado de Colombia, Bogotà, 2016, pp. 355-397. ISBN: 9789587725568.

 – FUENTES i GASÓ, J. R., “El ámbito competencial de la administración local en 
materia de aguas en Cataluña”, A&C Revista de derecho administrativo & constitu-
cional, núm. 65, 2016, pp. 53-87. DOI: 10.21056. ISSN: 1516-3210.

 – FUENTES i GASÓ, J. R., “La bona nova per als municipis petits: les administracions 
supramunicipals”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 81, 2016, pp. 
89-107. ISSN: 1133-2190 (format imprès); 2014-0037 (format digital) 
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 – FUENTES I GASÓ, J. R., “La llei de capitalitat de Palma: de la descentralización y la 
desconcentración organizativas a la potestad normativa”, a ALEMANY GARCÍAS, J., 
Una década con la Ley de capitalidad de Palma, Lleonard Muntaner, Palma (Mallor-
ca), 2016, pp. 147-168. ISBN: 978-84-16554-43-X. Dipòsit Legal: PM  1251-2016.

 – FUENTES I GASÓ, J. R., ABDELKADER GARCÍA, J. M., “El marc jurídic del model 
policial en el dret estatal i autonòmic. Especial referència a l’ordenació policial 
de l’àmbit local català”, a FUENTES I GASÓ, J. R., CAPELL I MANZANARES, J. 
M. (dirs.), La policia local a Catalunya, vol. I, Diputació de Barcelona, Barcelona, 
2016, pp. 93-161. ISBN: 978-84-9803-734-0 (format paper);   978-84-9803-735-7 
(format electrònic). Dipòsit legal: B-5649-2016 (format paper);    B-29329-2015 
(format electrònic).

 – FUENTES I GASÓ, J. R., CAPELL I MANZANARES, J. M. (dirs.), La policia local a 
Catalunya, vol. I, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2016, 372 pàgines. ISBN: 
978-84-9803-734-0 (format paper); 978-84-9803-735-7 (format electrònic). Dipòsit 
legal: B-5649-2016 (format paper); B-29329-2015 (format electrònic).

 – FUENTES I GASÓ, J. R.., “De los órganos adminsitrativos (artíoculos 8 a 14)”, en 
CAMPOS ACUÑA, C. (Dir.), : Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico 
del Sector Público, Eolters Kluwer, Madrid, 2017, pp. 49-88. 

 – RODRÍGUEZ BEAS, M., “El urbanismo comercial en el ordenamiento jurídico es-
pañol: de la transposición de la Directiva de Servicios al impacto de la Ley de 
garantía de la unidad de mercado”, A&C - Revista de direito administrativo & Cons-
titucional, núm. 64, 2016, pp. 41-64.

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Organització del Fòrum d’actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, VIII 
edició, dirigit al personal al servei de l’Administració pública i als professionals 
implicats en els àmbits jurídics i, en particular, dels ens locals,  el qual es va iniciar 
el 16 de març de 2017 i va finalitzar el 22 de juny de 2017, amb un programa de 
6 sessions  (30 hores lectives), que es van impartir a la Casa Cultural de la Pobla de 
Mafumet.

 – Organització de les I Jornades de Medi Ambient i Ens locals, que consten de 2 sessi-
ons, la primera, “(I) La gestió de l’aigua”, del dijous 4 de maig de 2017 i, la segona, 
“(II) la gestió dels residus”, del dijous 25 de maig de 2017, amb una durada de 10 
hores lectives, que es van impartir a la Casa Cultural de la Pobla de Mafumet. 

 – Organització de la Jornada “La gestió dels serveis públics locals: entre externalitza-
ció i interiorització”, de 9 a 14h, celebrada el 27 de gener de 2017 a l’Aula Magna 
de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. 

 – Organització de la Jornada sobre la Gestió dels Serveis Públics Locals: entre Exter-
nalització i Interiorització, de 9 a 14.30 hores, celebrada a la Sala de Juntes de la 
Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida el 18 de maig de 2017. 

 – Organització de la Jornada sobre Medi Ambient i Ens Locals, que tindrà lloc el dia 
5 de juliol de 2017, de 9 a 14.30 hores, a l’auditori de l’ACM, a Barcelona. 



36

 – Organització de la Jornada sobre els Ens Locals de Catalunya a les Portes de l’Ad-
ministració Digital, que se celebrarà el dia 6 de juliol, de 9.30 a 14.45 hores, a 
l’auditori de l’ACM, a Barcelona. 

 – CASADO CASADO, Lucía, “La incidència de la Llei del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques sobre la potestat normativa local”, ponèn-
cia invitada al Seminari del Grup de Recerca de l’Observatori de l’Evolució de les 
Institucions (OBSEI), realitzat a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, 
el dia 8 de febrer de 2017. 

 – CASADO CASADO, Lucía, “Las competencias municipales en España tras la refor-
ma local y la reciente jurisprudencia constitucional”, ponència invitada al VII Con-
greso Internacional de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Adminis-
trativo, realitzat a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, a Cuenca, els dies 27 i 28 d’abril de 2017.

 – CASADO CASADO, Lucía, “La recentralització de competències en matèria de pro-
tecció del medi ambient”, ponència invitada al Seminari del Grup de Recerca de 
l’Observatori de l’Evolució de les Institucions (OBSEI), realitzat a la Facultat de Dret 
de la Universitat Pompeu Fabra, el dia 14 de juny de 2017.

 – CASADO CASADO, Lucía, “L’abast de les competències i de la potestat normati-
va dels ens locals en matèria de medi ambient”, ponència invitada al V Seminari 
d’actualització jurídica i dret local, organitzat perla Xarxa Local de Municipis de 
la Diputació de Girona (XALOC) i realitzat a Girona, el dia 20 d’octubre de 2017.

 – DE LA VARGA PASTOR, Aitana, “El marco jurídico de los suelos contaminados. 
Competencias locales”. Ponencia impartida en las I Jornadas de medio Ambiente y 
Entes Locales, en la segunda sesión sobre “la gestión de los residus”, celebrada en 
la Pobla de Mafumet el 25 de mayo de 2017, organizadas por el Departamentyo 
de Derecho Público de la Universitat Rovira i Virgili y el Centro de Estudios de De-
recho Ambiental de Tarragona (CEDAT), mediante al Cátedra de Estudios Jurídicos 
Locales Màrius Viadel i Martín. 

 – DE LA VARGA PASTOR, Aitana, intervención en la Mesa Redonda “La gestión de 
los Servicios públicos: el caso de los residus”, en las I Jornadas de medio Ambiente 
y Entes Locales, en la segunda sesión sobre “la gestión de los residus”, celebrada 
en la Pobla de Mafumet el 25 de mayo de 2017, organizadas por el Departamentyo 
de Derecho Público de la Universitat Rovira i Virgili y el Centro de Estudios de De-
recho Ambiental de Tarragona (CEDAT), mediante al Cátedra de Estudios Jurídicos 
Locales Màrius Viadel i Martín. 

 – DE LA VARGA PASTOR, Aitana; RODRIGUEZ BEAS, Marina, “El desarrollo de las 
acciones de la Unión Europea frente al cambio climático por parte de las Comuni-
dades Autónomas en el Estado español”, comunicació al “Congreso Internacional: 
Los nuevos desafíos de la acción jurídica internacional y europea frente al cambio 
climático”, el 23 de juny de 2017 a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Huelva.
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Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City

Càtedra per al foment de la tranferència de coneixement i la innovació 

Campus Catalunya

Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Tel. 977 558327

info@tarragonasmart.cat

http://www.tarragonasmart.cat

Dr. Santiago J. Castellà Surribas, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Fundació Tarragona Smart Mediterranean City

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Postgrau Smart Cities: Planificació i Gestió d’una Ciutat Intel·ligent,  Primera edició 
curs 2016-17. De novembre de 2016 a setembre de 2017.

 – Seminari L’Impuls Europeu a la  Planificació i Gestió d’una Ciutat Intel·ligent. 
Brussel·les, Parlament i Comissió de la Unió Europea, 27, 28 i 29 de febrer de 2017.

 – 6a Conferència BioEconomic “Mobilitat eficient, equitativa i elèctrica” & III EXPO 
VEHiA, Tarragona, maig de 2017.

 – Direcció tesis, treballs de Fi de Màster, de postgrau i de grau. Actualment, en curs la 
tesi: “La gobernanza ambiental de las ciudades inteligentes (smart cities)”, de la Sra. 
Carlotta Faccioli; el treball Final Màster “Dret Ambiental sobre xarxa de fred i calor 
a Tarragona”, i la  direcció de treballs finals dels postgrau “Smart cities: planificació 
i gestió d’una ciutat intel·ligent”. Curs 216-17.

 – Jornada Smart Region: La Governança d’una Regio Intel·ligent. Coorganitzada amb 
el clúster TIC Catalunya Sud i FiraReus, Tecnoparc de Reus, 27 juny de 2017. 

 – Congrés d’Eficiència Energètica i Smart Green Cities. Cinquena edició. Organitza-
ció continguts. Cambrils, 24 de novembre de 2016. 

 – Congreso Ibérico de Aparcamiento y Movilidad Urbana. Organització, continguts 
i presentació de la ponència sobre comunicació i mobilitat smart. Tarragona, Palau 
de Congressos, 9 i 11 de novembre de 2016.

 – IV Fòrum Smart: “Química intel·ligent, Química amb futur”. Tarragona, Cambra de 
Comerç, 9 de juny de 2016. 
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 – Edició del llibre ¿Cómo se gobiernan las ciudades? Ciudades Inteligentes. Ca-
sos Comparados: Shangái, Iskandar, ciudades en Japón, Nueva York, Ámster-
dam, Málaga, Santander y Tarragona, coordinat per la Dra. Olga Gil, 15 de 
febrer de 2016, URV - Campus Catalunya.

 – Jornada Smart Cities, Smart Heritage: Propostes des de Tarragona,  organitzada pel 
Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni de la Universitat de Barcelona, en el marc 
del cicle de Converses Patrimonials.

 – Mediterranean Turism Meeting Tarragona. Coorganitzat per Bamboo i el Patronat 
de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona. Coordinació de continguts i ponències. 
Tarragona, Tinglado Port de Tarragona, 22 de maig de 2017.

 – Jornada Tècnica sobre els Usos del Patrimoni Històric en una Ciutat Intel·ligent. 
Tarragona, Casa Canals, 2 de desembre de 2017.

 – Projecte Recercaixa “Paisatge i patrimoni identitari d’Europa”. A través de la  recer-
ca  es posa en valor la catedral de Tarragona com a element cultural i social de la 
ciutat. La Catedra coordina l’eix de polítiques públiques que, juntament amb els 
eixos de recerca i educatiu, articula el projecte (2016-18)

 – Ris3Cat – Comunitat de l’Energia. Grup de treball per desenvolupar projectes de 
l’energia, dins de la comunitat Ris3Cat, que fomenta grans projectes d’R+D+I. Du-
rant el 2016, la Fundació s’ha incorporat a la comunitat de l’energia, coordinada 
per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb la capacitat de conèixer els 
projectes que s’hi pretenen desenvolupar i, posteriorment, formar-ne part.

 – Docència sobre “Marc jurídic d’una smart city”, en el postgrau Social Smart Cities, 
organitzat per la Universitat de Barcelona (curs 2016-17).

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – SmartCatSud. Participació en el procés de constitució del grup de treball format per 
9 ajuntaments de la província de Tarragona i la Diputació de Tarragona, que busca 
potenciar l’administració electrònica i desenvolupar ciutats intel·ligents. 

 – Clúster TIC Catalunya Sud. Participació, des de la Fundació Tarragona Smart Medi-
terranean, en la coordinació del grup de treball d’Smart Cities i en la junta directiva.

 – Conferència a la CEOE i a Foment del Treball de presentació del llibre ¿Cómo 
se gobiernan las ciudades? Ciudades inteligentes. Casos Comparados: Shangái, 
Iskandar, ciudades en Japón, Nueva York, Ámsterdam, Málaga, Santander y Tar-
ragona”, coordinat per Olga Gil.

 – RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes). Participació, des de la Fundació Tar-
ragona Smart Mediterranean, en l’associació formada per 65 ciutats de l’Estat amb 
vocació smart. Participació en el Comitè Tècnic i els grups de treball.

 – Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Coordinació tècnica de la candidatura de Tar-
ragona per a la distinció Ciudad de la Ciencia y la Innovación, 2017, amb el Suport 
de Tarragona  Regió del Coneixement de la URV.

 – Open Future Tarragona. Participació, des de la Fundació Tarragona Smart Mediterra-
nean, en el naixement i el seguiment del programa coordinat per Tarragona Impulsa.
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 – European Innovation Partnership Smart Cities and Communities (EIP-SCC). Platafor-
ma d’interacció de la Comissió Europea entre els agents del sector SmartCity d’abast 
europeu. Participació, des de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean, en el 
grup de treball de Districtes Sostenibles.

 – Smart Foment. La Càtedra participa en el Fòrum Assessor d’Smart Foment, Programa 
d’impuls a les smart cities creat per Foment del Treball Nacional.

 – Sopars Smart. Sopars tertúlia amb experts en diferents temàtiques smart, que convo-
caven una cinquantena de persones en l’Ateneu-casino de Tarragona. Temàtiques: 
big data, civic media, smart destinations. 

 – Hack Day URV. Participació en plantejament de reptes en la primera Local Hack 
Day de Tarragona. Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, 3 de desembre de 
2016. 

 – Smart City Expo World Congress. Participació amb un estand, i organització d’acti-
vitats sobre “química intel·ligent”.  Barcelona, del 15 al 17 de novembre. 

 – Forum Greencities i Sostenibilitat. Participació amb taula de networking, Màlaga, i 
coorganitzat per la RECI, 5 i 6 d’octubre de 2016.

 – Participació en les Jornades Valls 2.0 amb la conferencia: “Construint una ciutat 
intel·ligent”, adreçada al món empresarial i comercial de Valls, Cambrils, el Morell, 
Reus i Tarragona.

 – Biennal de Patrimoni de Còrdova. Presentació de ponències. Còrdova, del 15 al 17 
de desembre de 2016.

 – Expo VEHIA. Fira-exposició de vehicle elèctric, híbrid i alteratiu. Campus Catalunya, 
Universitat Rovira i Virgili, maig de 2017.
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Càtedra d’Energia i Desenvolupament 

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació

Campus Bellissens

Av. de la Universitat,1 43204 Reus

Tel. 977 759898

ced@urv.cat

http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/

Dra. Maria Llop Llop

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE) i Diputació de Tarragona

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Docència de Maria Llop en el màster de Mercats Internacionals de la Facultat d’Eco-
nomia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, de la matèria: Competència i 
Regulació de Mercats (curs 2016-17).

 – Participació de Maria Llop en la Jornada Tècnica sobre la Biomassa com a Font 
d’Energia Municipal, organitzada per la Diputació de Tarragona. Intervenció de Pere 
Navarro, cap del Grup d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC); Gil Salvans, responsable tècnic de l’Agència Local 
de l’Energia d’Osona; Sr. Ricard Baqués, tècnic en Gestió de Recursos Naturals del 
Consorci de la Serra de Llaberia; Josep M. Prunera, cap de Servei de Medi Ambient, 
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, i Paco 
Cano, responsable de Dinamització de la Producció Forestal. Diputació de Tarrago-
na amb col·laboració de la Generalitat i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, 
Tarragona (31 de maig de 2016).

 – Participació de Maria Llop en el 56th ERSA (European Regional Science Associati-
on) Congress. Viena (del 23 al 26 d’agost de 2016).

 – Participació de Maria Llop en el VII Workshop de la Xarxa Temática de Economía 
Computacional (Modelización Económica Multisectorial), organitzat per la Univer-
sitat Loyola Andalucía i el QURE (URV), i celebrat a Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
(del 16 al 18 de setembre de 2016).
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 – Publicació del document de treball de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament 
01-2016: “Geografia de la producció energètica: Una primera aproximació a les 
característiques del sector energètic a la demarcació de Tarragona”, per Josep-Maria 
Arauzo-Carod (Departament d’Economia, URV). Aquest document de treball es tro-
ba disponible al web de la Càtedra:

 – http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/
Divulgaci%C3%B3/Recerca/WP_CED012016-Arauzo.pdf

 – Publicació del Document de treball de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament 
02-2016: “Política energética y difusión de la generación eléctrica renovable en 
Cataluña”, per Miquel Àngel Bové Sans i Misericòrdia Domingo Vernis (Departa-
ment d’Economia, URV). Aquest document de treball es troba disponible al web de 
la Càtedra:

 – http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/
Divulgaci%C3%B3/Recerca/WP_CED022016-Bov%C3%A9-Domingo.pdf

 – Publicació del document de treball de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament 03-
2016: “Composició de la demanda d’energia a Catalunya (2011)”, per Maria Llop 
(Departament d’Economia, URV). Aquest document de treball es troba disponible 
al web de la Càtedra:

 – http://www.energia-desenvolupament.urv.cat/media/upload/domain_1061/arxius/
Divulgaci%C3%B3/Recerca/WP_CED032016-Llop.pdf

 – Publicació de l’article de Maria Llop “Changes in energy output in a regional eco-
nomy: A structural decomposition analysis”, en la revista científica Energy (2017), 
vol. 128, pàgines 145-151. 

 – Elaboració de l’article científic: “Measuring the influence of energy prices in the 
price formation mechanism”, per Maria Llop. Publicat com a document de treball 
del Departament d’Economia de la URV, núm. 8, 2017.

 – Maria Llop ha estat escollida per la Comissió Europea per formar part del conjunt 
d’experts que avaluen projectes de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea. En concret, 
l’avaluació s’emmarca en les convocatòries que pertanyen a un dels set Societal 
Challenges de l’Horitzó 2020, que és Climate Action, Environment, Resource Effici-
ency and Raw Materials (abril de 2017).

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – La Càtedra d’Energia i Desenvolupament organitza l’“Sponsored Special Session: 
Energy Economics”, en el marc del Congrés Internacional INFER 2016 “18th INFER 
Annual Conference”, celebrat a la Facultat d’Economia i Empresa de la URV, Reus 
(del 8 al 10 de juny de 2016).

 – Maria Llop també presenta el paper “Changes in energy output in a regional eco-
nomy: A estructural decomposition analysis”.

 – Conferència “Els dos grans temes energètics del 2016: l’acord de París i les seves 
implicacions. Què passa amb el preu del petroli?”, a càrrec del Dr. Mariano Marzo, 
catedràtic d’Estratigrafia a la Universitat de Barcelona. Organitzada, conjuntament, 
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amb la Càtedra d’Economia Local i Regional, Facultat d’Economia i Empresa de la 
URV, Reus (13 de juny de 2016).

 – Jornada Tècnica sobre Reptes del Sector Energètic Associats al Procés de Transició 
cap a un Model més Sostenible, a càrrec del Dr. Joan Batalla, director general de 
FUNSEAM (Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental). La Jornada 
va tenir lloc a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili a 
Reus (9 de març de 2017).     

 – Organització del curs de la Universitat d’Estiu Energia: Economia, Medi Ambient i 
Política, a càrrec de la Dra. Maria Llop, directora de la Càtedra d’Energia i Desen-
volupament de la URV, el Dr. Joan Mogas, professor del Departament d’Economia 
de la URV i del Dr. Xavier Ponce-Alifonso, professor del Departament d’Economia 
de la URV. Celebrat a la Facultat d’Economia i Empresa de Reus (del 15 al 16 de 
juny de 2017).   

 – Diverses col·laboracions en la premsa escrita i aparicions als mitjans de comuni-
cació: 

 – Article en El PuntAvui (20 de febrer de 2017).

 – Entrevista a Maria Llop al programa Avui Cambrils, del Canal ReusTV (23 de març 
de 2017). 

 – Article en El PuntAvui (17 d’abril de 2017).

 – Article en El PuntAvui (12 de juny de 2017).

 – Intervenció de Maria Llop a la taula rodona de la Jornada sobre Energia pel Futur, 
organitzada per la MADE a Ascó (29 de setembre de 2016).

 – Col·laboració de Maria Llop a la taula d’experts i debat de la Jornada sobre l’impac-
te de la Unió Energètica a les empreses de Tarragona, organitzada per Europe Direct 
Tarragona i celebrada a Tarragona (27 d’octubre de 2016).

 – Participació de Maria Llop en el V Congrés Mediterrani “Eficiència Energètica i 
Smart Green Cities”, amb la conferència “Economia verda”, organitzat per Open 
Energy Institute a Cambrils (24 de novembre de 2016).

 – Participació de Maria Llop en la Jornada sobre Pobresa Energètica, amb la conferèn-
cia “Implicacions econòmiques, socials i mediambientals de l’energia”, organitza-
da pel Consell Comarcal del Tarragonès a Tarragona (20 de juny de 2017).
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Càtedra de Dolor Infantil URV-Fundación GRÜNENTHAL

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixemen  i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials 

Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n- 43007 Tarragona
Tel.: 977 558 658
catedra.dolorinfantil@urv.cat
http://www.dolor-infantil.catedra.urv.cat/

Dr. Jordi Miró, director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Fundación Grünenthal

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Organització de la I Jornada Nacional sobre Dolor Infantil, celebrada el 03-02-
2017 al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Madrid), amb l’assistència 
d’uns 200 participants. 

 – Lliurament del III Premi de Reconeixement a la Lluita contra el Dolor Infantil. 

 – 3 conferències plenàries en congressos.

 – 7 conferències convidades en reunions científiques.

 – Publicacions: 1 capítol de llibre, 29 articles en revistes indexades, dels quals 15 
estan publicats en premsa.

 – Presentació de 8 pòsters, 5 dels quals corresponen a congressos internacionals.

 – Convocatòria del IV Premi de Reconeixement de la Lluita contra el Dolor Infantil.

 – Lideratge de 7 projectes de recerca.

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – 2 workshops sobre dolor infantil, al Brasil i Pamplona.

 – 4 conferències divulgatives.

 – Realització i difusió del vídeo de presentació de la Càtedra de Dolor Infantil.
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 – Participació en el programa de ràdio Tots Som Iguals, de Ràdio Estel. 

 – 150 inputs de premsa, tant en format paper com en digital, amb un total d’audièn-
cia, aproximat, de 15.246.451 i amb un valor publicitari equivalent, aproximat, de 
359.667€1.

1. Dades facilitades per Berbés Comunicación (fins a 30-04-2017).



45

Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni  Literari  Català

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials 

Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Dra. Carme Oriol Carazo, directora

Dr. Magí Sunyer, subdirector

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades :

Fundación Privada Mútua Catalana

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – Adjudicació de les quatre beques Josep Anton Baixeras-Fundació Mútua Catalana, 
convocades entre els cursos 2015-16 i 2016-17. 

 – Convocació de les dues beques Josep Anton Baixeras-Fundació Mútua Catalana, 
del curs 2017-18. 

 – Edició d’una col·lecció de peces teatrals de Rossend Arús i Arderiu, amb la col-
laboració de la Biblioteca Pública Arús (activitat en curs). 

 – Publicació del llibre internacional i interuniversitari, Montserrat Corretger, Pompeu 
Casanovas i Vicent Salvador (ed.). El compromís literari en la modernitat. Del perío-
de d’entreguerres al postfranquisme (1920-1980), resultat de la col·laboració entre 
el Departament de Filologia Catalana de la URV i el Royal Melbourne Institute of 
Technology RMIT Centre for Applied Social Research de Melbourne. 

 – Organització i realització dels actes: International Workshop. The Raise of Catalan 
Identity in the 20th c. Forms of Literary Engagement from the Inter-War Period to 
Late Francoism (1920-1980) i les III Jornades de la Càtedra Josep Anton Baixeras, 
que van rebre el títol d’“Identitat, literatura i dret”. 

 – Publicació dels dos primers volums de la col·lecció “Quaderns de la Càtedra Baixe-
ras”: Josep Anton Baixeras (núm. 1) i Maria Aurèlia Capmany (núm. 2). 

 – Edició del tercer número de la col·lecció “Quaderns de la Càtedra Baixeras”, que 
es dedicarà a les III Jornades de la Càtedra, “Literatura, identitat i dret” (activitat en 
curs). 

 – Publicació del llibre The Myths of the Republic: Literature and Identity, dins la col-
lecció “Estudis Catalans”, de l’editorial alemanya Reichenberger. 
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 – Publicació del número 5 de la revista Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in 
Oral Folk Literature. 

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Creació de la pàgina web de la Càtedra (www.baixeras.catedra.urv.cat), eina que 
ajuda a difondre i donar a conèixer la Càtedra i totes les seves activitats. 

 – Organització de la conferència del professor Alfons Gregori, de la Universitat Adam 
Mickiewicz de Poznan, “La literatura fantàstica en la literatura catalana”. 

 – Organització de la conferència “Filologia digital. Aplicacions a partir del corpus 
literari digital”, pronunciada per Joan Ramon Veny, professor de la Universitat de 
Lleida.

 – Realització de l’espectacle “Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany”. 

 – Organització i realització de l’acte Balanç d’un Any de Literatura, amb la col-
laboració d’Escriptors del Camp de Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarragona i 
la Institució de les Lletres Catalanes. L’acte es va dividir en dues conferències: “Nar-
rativa al Camp de Tarragona, balanç d’un any”, a càrrec de Joan Cavallé, i “Poesia 
al Camp de Tarragona, balanç d’un any”, a càrrec d’Isabel Ortega. 
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Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials

Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel.: 977 558 615

Dr. Josep Sánchez Cervelló,director

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement:

 – L’activitat principal de la Càtedra durant aquest curs acadèmic ha estat la recerca 
i la redacció del primer volum de la col·lecció “Xiquets de Valls: Origen i Història 
dels Castells”, que es publicarà a finals d’any sota el títol Els orígens del fet casteller: 
del ball de valencians als Xiquets de Valls (del segle xviii al 1849).

Principals activitats de difusió i divulgació:

 – Participar en l’Enciclopèdia dels castells, que publicarà l’editorial Cossetània a fi-
nals d’any. La col·laboració consistirà a crear un comitè científic que garanteixi els 
continguts publicats i una coedició a través del Servei de Publicacions de la URV 
per difondre l’edició digital.

 – Hem mantingut relacions amb la Colla dels Xiquets de Tarragona per tal d’establir 
un marc col·laboratiu per a un projecte que estan engegant que relacioni els castells 
i el turisme cultural de la ciutat.
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Càtedra URV d’Entorns Saludables 

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació    

C/ Sant Llorenç, 21- 43201 Reus (Tarragona)

 Tel. 977 758920

Dra. Rosa Solà Alberich, directora

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Activa Mutua 2008

Viding Fitness Center

Principals activitats de generalització i socialització del coneixement

 – Participació en la primera reunió ordinària de 2017 de la Xarxa d’Universitats Salu-
dables de Catalunya (USCAT) (Març 2017).

Principals activitats de difusió i divulgació

 – Setmana Saludable: 5 “tips” amb recomanacions, publicats a través del Facebook i 
del Twitter de la URV (Setmana Saludable: 3-7 d’abril de 2017). 

 – Creació de les xarxes socials i la pàgina web de la Càtedra d’Entorns Saludables.
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Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials.

Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Dr. Antoni Pigrau Solé, director

Dra. Lucía Casado Casado, subdirectora

En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Ajuntament de Tarragona
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Oficina Tarragona regió del coneixement - OTCR

C/ de l’Escorxador, s/n - 43003 Tarragona
Tel. 977 559 515 – Fax 977 558 711
regioconeixement@urv.cat

La missió de l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement (OTRC), finançada per la Di-
putació de Tarragona, és fomentar i promoure la cultura de la innovació i la millora de la 
competitivitat de les empreses i institucions del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, 
amb l’objectiu d’ajudar tota la demarcació en el seu camí de consolidació com a regió 
europea del coneixement. 

Àmbits d’actuació

L’Oficina treballa, regularment, sobre tres àmbits d’actuació concrets:

Àmbit innovació tecnològica: Assessora empreses i institucions en la cerca de finançament 
públic per a activitats d’R+D+I, independentment de l’Administració o organisme subven-
cionador, com el programa H2020 de la CE, el CDTI del MINECO, ACCIÓ de la Generali-
tat, etc. Actua d’enllaç entre l›entitat sol·licitant i l’Administració, orienta en l›estructuració 
dels projectes i en la redacció de les memòries de sol·licitud, i dóna suport en la cerca de 
socis o proveïdors tecnològics, etc.

Àmbit atracció de talent: Assessora empreses i entitats públiques en la seva cerca de fi-
nançament i els dóna suport per atreure personal qualificat que s’integri en l’organització 
i desenvolupi i impulsi activitats innovadores. Hi ha un conjunt de programes i convoca-
tòries que financen l’atracció de talent, com Beatriu de Pinós i ICREA de la Generalitat; 
Torres Quevedo, EMPLEA, PTA, Juan de la Cierva, etc. del MINECO, i Marie Sklodowska 
Curie Actions (MSCA), de l’H2020, amb les diferents modalitats, per exemple els Individual 
Fellowship (IF), les International Training Networks (ITN) o bé el COFUND.

Àmbit estratègic territorial: Assessora clústers, institucions i administracions públiques 
que hagin de participar en diferents programes de finançament de la innovació o d’estruc-
turació del sistema innovador, com el FEDER o el LIFE+ de la CE, o el Ciudades de la Ci-
encia y la Innovación del MINECO, o el Programa Catalonia Clústers d’ACCIÓ, etc. Ajuda 
en l’orientació i la sol·licitud dels projectes estratègics, en la redacció de memòries i, en 
alguns casos, concep i impulsa projectes col·laboratius entre diferents entitats. 
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Funcionament de l’Oficina a l’empresa del territori

L’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement, dóna suport a l’empresa i a la resta d’agents 
d’innovació de la demarcació mitjançant l’assessorament personalitzat en la cerca de fi-
nançament per a projectes d’R+D+I a escala regional, estatal i europea. S’especialitza 
en la detecció i el tractament sistematitzat de totes les fonts de finançament públic per a 
activitats de recerca, desenvolupament i innovació, tant en l’àmbit públic com en el privat. 
Així doncs, el primer servei és la publicació i la posada al servei del públic en general, a 
través del web, dels resultats obtinguts en la fase de cerca. 

A partir d’una demanda de servei, o bé proactivament detectant una oportunitat per a algun 
agent de la demarcació, l’Oficina també actua d’enllaç amb l’Administració pública, que 
ofereix ajuts per a R+D+I.

Si l’agent econòmic decideix presentar una sol·licitud a la convocatòria que s’ha detectat 
com a oportunitat de finançament, l’Oficina actua donant suport al sol·licitant i facilitant 
la concepció, la redacció i la realització de projectes d’R+D+I.

En últim terme, si, finalment, s’ha aconseguit finançament i s’ha implementat el projecte, 
s’informa sobre la deducció per incentius fiscals en projectes d’R+D+I.

Algunes activitats de l’OTRC durant el curs 2015-16:

Jornades

1 How to Write the Impact of a Proposal H2020 24-11-2016

2 Jornada d’Etica per a Projectes H2020 13-12-2016

3
Gènere i Ciència. Perspectiva de Gènere en els Projectes Eu-
ropeus

16-01-2017

4 Infoday MSCA Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 03-04-2017

5
Missió a Brussel·les per a la Millora del Finançament dels Pro-
jectes de Salut

04-04-2017

6 Infoday MSCA Campus Catalunya 20-04-2017

7 Avantatges de Contractar un Doctor a l’Empresa 11-05-2017

8 Infoday i Taller de Bio Based Industries (H2020) 31-05-2017
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La implicació de l’Oficina en l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Tarragona, particularment a 
través de les convocatòries següents: PECT i eixos 4 i 6.

 – PECT – projectes d’especialització i competitivitat territorial***

•	 L’Oficina Tarragona Regió del Coneixement ha estat, de bon començament, 
implicada en l’estratègia territorial i s’hi ha compromès com a demarcació pel 
que fa a la resposta conjunta que, des de les institucions de la demarcació, 
s’ha donat a la convocatòria. Juntament amb el lideratge de la Diputació de 
Tarragona, s’han aconseguit presentar quatre propostes de bona qualitat, de les 
quals esperem treure algun rendiment en termes de finançament FEDER. 

 – Relació de projectes PECT amb suport de l’Oficina:

•	 PECT TurisTIC en família. Representant: Diputació de Tarragona.

•	 PECT NUTRISALT. Representant: Ajuntament de Reus.

•	 PECT EBREBIOSFERA. Representant: Consell Comarcal del Baix Ebre.

•	 PECT PRIORAT. Representant: Consell Comarcal del Priorat.

 – FEDER Eix 4 i Eix 6 – 2016

•	 L’equip tècnic de l’Oficina, incloent-hi el seu director, es va implicar en la 
conceptualització, l’articulació i la redacció de les memòries en els projectes 
següents liderats per la Diputació de Tarragona:

 – Relació de projectes Eix 4 i Eix 6 amb suport de l’Oficina:

•	 Eix 4 – “Xarxa de calor de proximitat” 

•	 Eix 6 – “Operació Baronia d’Escornalbou”
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Principals indicadors d’activitat 2015

Resultats previstos Objectiu
Nombre as-

solit

Nombre de persones assistents a jornades, cursos i seminaris 250 269

Nombre d’institucions assistents a jornades, cursos i seminaris 60 109

Nombre d’empreses assessorades individualment 30 31

Nombre d’institucions assessorades individualment 15 21

Nombre de propostes d’ajut sol·licitades 20 26

Import dels ajuts aconseguits amb el suport OTRC (*) 3.500.000 5.192.847

Forum d’Ocupació Universitària

Aquest curs s’ha celebrat el XIII Fòrum d’Ocupació Universitària, l’edició que ha assolit la 
participació més alta pel que fa a la xifra d’empreses. 

L’edició del campus Bellissens es va fer el 29 de març del 2017 i va comptar amb un total 
de 21 estands, i l’edició del campus Sescelades es va fer el 26 d’abril del 2017 i va comptar 
amb 38 estands. En tots dos casos, el nombre d’estands ha estat el més alt de totes les edici-
ons del Fòrum. Tot i que la majoria ja hi havien participat en edicions anteriors hi van estar 
presents per primer cop: Captio, Catalana Occidente, Ctaima Outsourcing & Consulting, 
SL, Fluor, Intercruises - Destination Services, Procter & Gamble (P&G), Seguros Catalana 
Occidente i Schwartz Hautmont.

Dotze empreses o entitats van tenir presència en les dues edicions del fòrum, la de Bellissens 
i la de Sescelades.
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Empreses, entitats i serveis de la URV participants al XIII Fòrum d’Ocupació:

Edició Campus Sescelades Edició Campus Bellissens
Adecco Adecco
Applus + IDIADA Agència Catalana de Turisme
Associació Nuclear Ascó Vandellós 
(ANAV)

BASF Española, SL

BASF Española, SL Borges International Group
Captio Captio
Clúster TIC Catalunya Sud Decathlon
Covestro, SL Deloitte
Ctaima Outsourcing & Consulting, SL Escola Innova
Dow Chemical Ibérica, SL Esquiades.com & BuscoUnChollo.com
Escola Innova Formació de Postgrau URV
Esquiades.com & BuscoUnChollo.com Grup Sagessa
Fermator Automatic Doors For Lifts Intercruises - Destination Services
Fluor Corporation Mapfre España, SA
Formació de Postgrau URV Leroy Merlin España, SLU
Grup Sagessa PortAventura World

Inerco, SA
Randstad. Serveis globals de RRHH i 
ocupació

MAHLE Behr Spain, SA Saint - Gobain
Mapfre España, SA Seguros Catalana Occidente

ManpowerGroup
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) - Eures

Messer Ibérica de Gases, SAU Ambdues edicions
Miguel Torres, SA Adecco
Lear Corporation BASF Española, SL
Leroy Merlin España, SLU Captio
PortAventura World Escola Innova
Procter & Gamble (P&G) Esquiades.com & BuscoUnChollo.com
Randstad. Serveis globals de RRHH i 
ocupació

Formació de Postgrau URV

Repsol Grup Sagessa
Saint - Gobain Mapfre España, SA
SCA Hygiene Products, SL Leroy Merlin España, SLU
Schwartz Hautmont PortAventura World
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) - Eures

Randstad. Serveis globals de RRHH i 
ocupació

Tecnocom Saint - Gobain

T-Systems Ibéria 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) - Eures

TORRECID Group
Viewnext An Ibm Subsidiary
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Premis a la creació d’empreses

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per onzena vegada, per al 
curs 2015-16, els ajuts a les millors idees emprenedores, a fi d’incentivar i donar suport a la 
comercialització de treballs docents amb visió innovadora. Aquesta iniciativa té l’objectiu 
de donar suport als estudiants de la URV en la validació d’idees i conceptes susceptibles 
de convertir-se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a 
una acció d’emprenedoria.

L’11 d’octubre de 2016 es va reunir la comissió per avaluar els treballs presentats en l’on-
zena convocatòria, i va atorgar els ajuts següents:

 –  «Looking4Language», d’Albert Tarragó Durán i Claudia Ballester Ibáñez.

 – «Acupuntura per a pacients afectats d›esclerosi lateral amiotròfica», d›Imma Zamo-
ra Muriente.

 – «MeetPros-Democratitzant l'aprenentatge», d›Oriol García Gómez, Enric Civit Ro-
vira i Maximiliano Manuel Sánchez.

Pràctiques en empreses

El 2016-2017 ha estat el curs de consolidació absoluta del model de gestió de convenis 
de pràctiques. Mentre que durant el curs 2015-2016 es van signar 582 convenis de coo-
peració educativa (convenis marc de pràctiques), durant aquest curs, fins a final de maig, 
se n’han signat 343. Això vol dir que, en poc més d’un any i mig des que es va iniciar el 
procés de signatura massiva de convenis de pràctiques, la URV està a prop d’arribar als 
1.000 convenis tramitats; és a dir, properament seran 1.000 les empreses i entitats en les 
quals els estudiants de la URV podran realitzar pràctiques externes. Aquesta xifra anirà en 
augment els propers cursos, però amb una velocitat menor.

En el moment de la redacció d’aquesta memòria s’està gestionant la 6a convocatòria del 
Programa de Beques Santander CRUE CEPYME de Pràctiques en Empresa. La novetat 
d’aquesta edició és que les empreses participants han de suportar el 50% del cost de les 
beques. Aquest canvi en les bases està comportant dificultats per cobrir les beques. A hores 
d’ara només s’han adjudicat 14 de les 65 beques que la URV tenia assignades, amb un 
pressupost total de 12.600 €. Aquestes són les dades provisionals en data de 6 de juny de 
2017:

Beques Santander
Petites o mitjanes empreses presentades 37
Propostes de pràctiques (llocs de pràctiques) presentades 48
Estudiants sol·licitants 195
Estudiants acceptats 136
Estudiants descartats 59



56

D’altra banda, a l’OOU s’han gestionat les pràctiques de 55 estudiants que les han realitzat 
a les estructures, centres i serveis de la mateixa Universitat. Aquesta és la distribució segons 
el perfil dels estudiants:

Pràctiques a la mateixa Universitat
Estudiants de la URV 42
Estudiants d’altres universitats 2
Estudiants de secundària 7
Estudiants d’altres centres docents 4

TOTAL 55

2. Responsabilitat social universitària

Cooperació per al desenvolupament i solidaritat

L’any que la URV Solidària compleix divuit anys es constata que s’ha superat amb èxit un 
període castigat per la manca de recursos, sense disminuir el nivell d’autoexigència i exe-
cutant el conjunt d’activitats proposades en el pla de treball establert inicialment.

Així, es presenten algunes novetats com l’inici d’una nova proposta formativa, Eines per a 
la Sensibilització i la Transformació Social, i també es constata la solidesa d’altres activitats 
que pràcticament tenen la mateixa antiguitat que el mateix Centre, com la dissetena edició 
del postgrau Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social.

En un any marcat per la crisi de les persones refugiades, la URV Solidària no n’ha quedat 
al marge i s’ha implicat en totes aquelles accions en què ha pogut ser útil, tot incentivant 
la participació de la comunitat universitària o intervenint directament allà a on se l’ha re-
querit. Tot això queda detallat en aquesta memòria.

Finalment volem agrair la col·laboració de totes les persones, entitats i institucions que ens 
tenen en compte a l’hora de col·laborar plegats tot unint esforços per treballar en pro de 
les causes que ens són comunes i, molt especialment, a tota la comunitat universitària que 
s’ha implicat amb les iniciatives promogudes des de la URV Solidària i que reflecteixen els 
principis i valors de la mateixa Universitat Rovira i Virgili.

Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària

Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària

Universitat Rovira i Virgili

Introducció

L’Estatut de la URV estableix, entre els objectius de la institució, promoure el respecte

als drets humans i al medi ambient, l’educació per la pau i la cooperació internacional, 
especialment en els països en desenvolupament.
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La Universitat Rovira i Virgili, per acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 1995, va in-
cloure en el pressupost anual una partida destinada a ajuts als països en desenvolupament, 
amb l’impuls de diverses propostes com la de l’Associació d’Estudiants AJEC-AERV i la de 
la Secció Sindical de Comissions Obreres. Així mateix, el Claustre de 21 de gener de 1999 
va aprovar la creació de la Comissió URV Solidària, l’ideari i la normativa de la composi-
ció, funcions, mitjans i fonts de finançament. La composició de la Comissió URV Solidària 
va ser modificada pel Consell de Govern de 18 de febrer de 2004 en el sentit de designar 
com a presidents dos membres del Consell de Direcció, i afegir-hi la persona responsable 
de l’Oficina del Voluntariat i el secretari tècnic o secretària tècnica. 

Posteriorment, el Consell de Govern de 24 d’abril de 2008 va reordenar–la, va crear la 
denominació Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària i la va adscriure al 
Servei de Gestió de l’Extensió Universitària (SEGEU), que en l’actualitat es denomina Servei 
d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU).

Comissió URV Solidaria

La Comissió URV Solidària està formada pel vicerector d’Universitat i Societat, i per la 
vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària de la URV. En formen part 
quatre membres del personal acadèmic, quatre membres del personal d’administració, 
quatre membres representants dels estudiants i un representant del Consell Social. Les 
seves competències consisteixen en la promoció, tant internament com externament, de 
les activitats de solidaritat i cooperació de la URV, garantir la coherència de les accions re-
alitzades, recaptar els recursos econòmics necessaris per fer les seves activitats, decidir-ne 
la corresponent assignació i promoure convenis de col·laboració amb altres institucions.

Membres 

- Jordi Tous Pallarès (president)

- Arantxa Capdevila (presidenta)

- Joan Enric Carreres Blanch (Consell Social)

- Antoni Pigrau Solé (PDI)

- Carles Barberà Escoi (PDI) 

- Eleni Papaoikonomou (PDI) 

- Oliver Klein Bosquet (PDI) 

- M. Concepció Torres Sabaté  PDI (responsable de l’Oficina del Voluntariat)

- Albert Sabaté Rull (PAS) 

- Margarita Rebenaque Esteve (PAS)

- M. José Rodríguez Cuesta (PAS)  

- Diana Sánchez Valiente (Estudiant) 

- Lara Alcaina Pozo (Estudiant)

- Laura Moya Nuñez  (Estudiant))

- Sofia Acosta Bellés  (Estudiant)

- Joan Fuster García  (Secretari)
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Per acord de la Comissió, les reunions són obertes a tots els membres de la comunitat uni-
versitària. 

Aquest informe dóna compte al Claustre i a tota la comunitat universitària de l’estat de 
ralització del pla de treball del mes de juny de 2016 al mes maig de 2017, i presenta el pla 
de treball per al període anual següent, així com la situació d’ingressos i despeses el 31 
desembre de 2017, d’acord amb l’obligació reglamentària.

Organització tècnica del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària

Des del punt de vista organitzatiu, l’equip de treball del Centre de Cooperació al Desenvo-
lupament URV Solidària (en endavant CCD-URVS), està format per:

Joan Fuster (tècnic)

Inés Solé (tècnica) 

Ana Solé (becària de col·laboració fins al 31 de març de 2016 )

Dídac Julio (becari de col·laboració des del 19 d’octubre de 2015)

Marwa Douay (becària de col·laboració des del 4 d’abril de 2016)

En el document de “Reordenació de la URV Solidària”, aprovat pel Consell de Govern 
del 24 d’abril de 2008, es decidia que l’equip tècnic de la URV Solidaria s’enquadrava en 
el Servei de Gestió de l’Extensió Universitària (SEGEU) (actualment Servei d’Atenció a la 
Comunitat Universitària (SACU)), la cap del qual és la Sra. M. Cinta Olivé i Conde, i que 
assumiria l’administració i gestió econòmica i pressupostària del Centre, sota la direcció 
del Vicerectorat de Relacions Externes i amb l’impuls i el control de la Comissió Claustral 
que complís les diverses activitats desenvolupades en aquest àmbit, i es veiés acompanya-
da d’una estructura institucional denominada Centre de Cooperació al Desenvolupament 
URV Solidària.

Activitats del CCD-URV en organismes i comissions de les quals forma part la URV o als 
quals està adherida

Organismes/comissions als quals pertany activament

 – Comissió de Cooperació del CICUE (CRUE): membre del grup de treball de l’Agen-
da Post 2015

 – Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD) del CICUE

 – Comissió de Cooperació de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)

 – Comissió Responsabilitat Social de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP): membre del grup de treball específic en cooperació

 – Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona
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 – Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Reus

 – Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Cambrils

 – Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme i Cooperació (COODTUR)

 – Taula Local d’Acollida per a les Persones Refugiades

 – Projecció externa del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària

Projecció externa del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària

 – S’ha continuat amb presència activa a les xarxes socials més conegudes (Facebook 
i Twitter), portals d’informació i vincles amb la comunitat universitària i la societat, 
que ens permeten una interacció més espontània, ràpida i molt més eficient per 
difondre la informació de les nostres activitats, així com d’altres entitats que com-
parteixen els mateixos interessos.

 – Re_Acciona, espai de cooperació, drets humans i pau, a Tarragona Ràdio.

El CCD-URVS participa en el programa Re_Acciona, 
de Tarragona Ràdio, des del 30 de gener de 2015 de 
forma habitual. És un espai dedicat al canvi, la transfor-
mació global i la ciutadania activa. El programa expo-
sa els principals reptes que se’ns plantegen en relació 
amb la pau, els drets humans i la cooperació, i proposa 
alternatives als models econòmics i socials actuals a 

través de les entitats que cada dia treballen per un món més just i solidari. També repassa 
les activitats i iniciatives que es proposen a la ciutat al voltant de la transformació social. El 
programa s’emet cada dijous a les 18:00 h i es repeteix els diumenges a les 21:00 h.

 – Al llarg d’aquest període alguns dels membres del CCD-URVS han estat requerits 
per nombroses entitats i mitjans de comunicació. A continuació se’n detallen al-
guns:

Data Mitjà Tema Referència

08/08/2016 Fet a TGN

“La URV i la cooperació 

internacional i el 

desenvolupament”

http://www.fetatarragona.

cat/2016/08/08/la-urv-i-la-

cooperacio-internacional-i-el-

desenvolupament/ 

28/09/2016 Diari de Tarragona

“La 3a Cursa Solidària 

de la URV tendrá un 

nuevo recorrido” 

http://www.diaridetarragona.com/

tarragona/70837/la-3a-cursa-

solidaria-de-la-urv-tendra-un-

nuevo-recorrido 

28/09/2016 Tarragona 21

“La 3a Cursa Solidària 

de la URV tindrà un 

recorregut urbà” 

http://diaridigital.tarragona21.com/

la-3a-cursa-solidaria-de-la-urv-

tindra-un-recorregut-urba/ 
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29/09/2016 Diari de Tarragona

“Estos son los seis 

proyectos solidarios que 

ha presentado la URV” 

http://www.diaridetarragona.com/

tarragona/70869/estos-son-los-

seis-proyectos-solidarios-que-ha-

presentado-la-urv 

16/10/2016 Diari de Tarragona
“Dos carreras solidarias 

en Tarragona”

http://www.diaridetarragona.com/

tarragona/72371/dos-carreras-

solidarias-en-tarragona 

18/10/2016 Diari Mes 
La URV corre por la 

innovación social. 

http://www.diarimes.com/es/

noticias/tarragona/2016/10/16/

la_urv_corre_por_innovacion_

social_9778_1091.html 

22/11/2016 Diari de Tarragona “Los valores del Sáhara”

http://www.diaridetarragona.com/

tarragona/75332/los-valores-del-

sa%C2%A1hara 

25/01/2017 Tarragona Ràdio

La Campanya Casa 

nostra, casa vostra en 

favor dels refugiats 

aterra a Tarragona 

http://www.tarragonaradio.cat/

noticia/la_campanya_casa_nostra_

casa_vostra_en_favor_dels_

refugiats_aterra_a_tarragona/46659 

25/01/2017 Tarragona 21

“Arriba a Tarragona la 

campanya prorefugiats 

‘Casa nostra, casa 

vostra’” 

http://diaridigital.tarragona21.com/

arriba-a-tarragona-la-campanya-

prorefugiats-casa-nostra-casa-

vostra/ 

26/01/2017 Xarxanet

“Presentació a Tarragona 

de la campanya ‘Casa 

nostra, casa vostra’”

http://xarxanet.org/agenda/

presentacio-tarragona-de-la-

campanya-casa-nostra-casa-vostra 

27/01/2017 Reus Digital

“Es presenta a Tarragona 

la campanya a favor 

dels refugiats de Síria 

‘Casa Nostra Casa 

Vostra’”

http://reusdigital.cat/noticies/

el-camp/es-presenta-tarragona-la-

campanya-favor-dels-refugiats-de-

siria-casa-nostra-casa 

02/02/2017 Tarragona 21

“Tarragona se sumarà 

dissabte amb espelmes 

a la lluita per acollir els 

refugiats de guerra”

http://diaridigital.tarragona21.com/

tarragona-se-sumara-dissabte-amb-

espelmes-a-la-lluita-per-acollir-els-

refugiats-de-guerra/ 

04/02/2017 Nació Tarragona

“Tarragona obre les 

portes de «casa nostra» 

als refugiats i diu ben alt 

que vol acollir”

http://www.naciodigital.cat/

tarragona/noticia/20576/tarragona/

obre/portes/casa/nostra/refugiats/

diu/ben/alt/vol/acollir 
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06/02/2017 Diari Digital URV

“La URV, amb 

la campanya 

#VolemAcollir”

http://diaridigital.urv.cat/la-urv-

amb-la-campanya-volemacollir/ 

10/02/2017 Fet a TGN
“Tarragona també es 

casa vostra”

http://www.fetatarragona.

cat/2017/02/10/tarragona-tambe-

es-casa-vostra/ 

25/03/2017 Diari Tarragona “Sensibilitzar a l’aula”
Alonso, A. (28 de març de 2017), 

pàg. 13

24/05/2017 Diari Tarragona
“Están muriendo 

familias enteras”

https://www.diaridetarragona.com/

tarragona/Estan-muriendo-familias-

enteras-20170524-0002.html 

 – Publicacions aparegudes:

Gener/2017 Revista Kesse

Article “URV Solidària. 

Un compromís solidari 

glocal”

Centre d’Estudis Històrics i Socials 

Guillem Oliver

Maig/2017

Llibre La 

internacionalització 

cosa de tots

Article “Col·labora 

en un projecte 

de cooperació 

internacional” de la 

Universitat Rovira i 

Virgili”

Publicacions URV
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Desplegament del pla de treball de juny de 2016 a maig de 2017

El CCD-URVS va acordar organitzar la seva activitat al voltant de sis àrees d’actua-
ció operatives, que són les següents:

 – Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn

 – Formació i capacitació tècnica

 – Programes i projectes de cooperació específicament universitària

 – Projectes d’innovació en l’acció social (Cursa Solidària de la URV)

 – Ajut humanitari i d’emergència

 – Accions diverses

Sensibilització de la comunitat universitària

Al llarg del curs s’ha organitzat o s’ha col·laborat en l’organització de les activitats següents: 

 – Durant els dies 21 de juny i 6 de juliol de 2016 va 
tenir lloc la campanya de recollida de material per a 
persones refugiades, una iniciativa de l’ONG Bom-
beros en Acción. Els punts de recollida de material 
van ser el campus Catalunya, campus Sescelades 
i campus Bellisens. Es va rebre la col·laboració de 
Sala Zero, Rotary Tarragona i la Plataforma URV 
d’Ajut als Refugiats.

 – Amb el nom de “Tots 
necessitem refugi”, es va 
presentar un nou projecte 
impartit per voluntaris de la 
URV i de Tarragona que per-
met allotjar persones refugiades en pisos de lloguer tutelats 
a Grècia. L’acte va tenir lloc el 4 d’octubre a les 18:00 h, 
a la sala de graus del campus Catalunya. Aquest projec-
te és candidat als beneficis de la III Cursa Solidària de la 
URV. Hi van participar les entitats següents: Voluntaris pels 
Refugiats, CECOS, MAUMIS, la Plataforma URV d’Ajut als 
Refugiats i el CCD-URVS.
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 – El divendres 2 de desembre de 2016 va tenir lloc 
un concert solidari a favor dels refugiats sirians amb la 
finalitat de  recaptar fons per al projecte de pisos tutelats 
per a refugiats sirians a Grècia, projecte iniciat per l’entitat 
Voluntaris pels Refugiats. Amb el nom “Tots necessitem 
refugi: concert solidari”, l’acte es va dur a terme a l’Aula 
Magna del campus Catalunya de la URV a les 19:00 h. Es 
va comptar amb l’organització de Voluntaris pels Refugi-
ats i amb la col·laboració del Centre per la Cooperació al 
Desenvolupament URV Solidària.

 – Durant el 
dia 17 de desem-
bre de 2016 es va 

organitzar un concert solidari a favor del 
poble sahrauí. L’acte va tenir lloc al Parc 
Saavedra (Tarragona) des de les 12:00h fins 
a les 19:00h, amb el nom de “Concert pel 
poble sahrauí”.  L’esdeveniment va l’orga-
nitzava Una Finestra al Món: Sàhara Lliure, 
i es va rebre la col·laboració de LA IMA-
GINADA, Xiquets de Tarragona, Grup d’Es-
plai Magdalena i el CCD-URVS. 

 – El dilluns 19 de desembre de 2016 es va dur a terme 
un acte de solidaritat amb Síria, organitzat per la campa-
nya “casa nostra, casa vostra”. Es va comptar amb la pre-
sència de Nour Salameh, doctoranda siriana de la URV, 
que va iniciar l’acte amb unes paraules titulades “Solida-
ritat amb Alep; epicentre del drama sirià”, i el cantautor 
Joan Dausà, que va oferir un petit concert en acústic. L’ac-
te va tenir lloc a les 18:30 h al vestíbul de l’Ajuntament 
de Tarragona, que hi va col·laborar a través de l’Àrea de 
Cooperació, així com la Càtedra Unesco de Diàleg Inter-
cultural a la Mediterrània de la URV i el CCD-URVS.

 – La presentació de 
la Campanya “Casa nos-

tra, casa vostra”, que va tenir lloc a Tarragona el 26 
de gener de 2017, va comptar amb la col·laboració 
de Nour Salameh (estudiant de doctorat de Càte-
dra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediter-
rània), Zian Abu Karam (director de Coordinació i 
Comunicació al Consell Provincial dels Suburbis a 
Damasc), Salem Abu Nassr (activista i metge eva-
cuat d’Alep) i Ruben Wagensberg, de “Casa nostra, 
casa vostra”. L’acte es va fer a l’Aula Magna del 
campus Catalunya de la URV. Hi van col·laborar el 
CCD-URVS i la Càtedra UNESCO de Diàleg Inter-
cultural a la Mediterrània de la URV. 
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 – El 4 de febrer de 2017 va tenir lloc al Balcó del 
Mediterrani de Tarragona a les 18:00 h la gran re-
collida de signatures. Aquest acte, promogut per 
la campanya “Casa nostra casa vostra”, va tenir 
com a propòsit recollir signatures per al manifest 
de la campanya a favor dels refugiats. També es va 
dur a terme una encesa d’espelmes. Es va rebre la 

col·laboració de l’Ajun-
tament de Tarragona, el 
CCD-URVS, ÒMNIUM 
Tarragonès, l’ANC Tar-
ragona i Stop Mare Mortum. 

 – El 5 d’abril de 2017 Birgit Weiler, investigadora i 
activista de drets humans i ambientals al Perú, va pro-
nunciar una conferència, “Ecología integral en América 
Latina”, es va iniciar a les 19:00 h a la sala de graus del 
campus Catalunya. L’acte va ser organitzat pel Comitè de 
Solidaritat Óscar Romero de Tarragona i Reus, i el CCD-
URVS.

 – El dijous 20 d’abril de 2017 es va organitzar l’acte 
Sant Jordi Solidari 2017 al campus Catalunya, on 
es van oferir llibres a canvi de la donació d’1€. La 
recaptació es destinarà a projectes del CCD-URVS. 
Aquest esdeveniment va ser organitzat conjunta-
ment amb els CRAI del campus Catalunya i cam-
pus Bellissens. 
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 – El mateix dia es va realitzar un acte benèfic a favor de l’ONG  
PROACTIVA OPEN ARMS en què es va oferir un recital poètic 
amb acompanyament musical. L’acte va tenir lloc a la plaça de 
la Concòrdia del campus Catalunya de la URV, a les 12:30 h. Es 
va comptar amb l’organització de Poetes a Favor de Proactiva 
Open Arms i el CCD-URVS. 

 – L’acte commemoratiu del 4t aniversari de la tragèdia a Rana 
Plaza a Bangladesh, va tenir lloc el 24 d’abril a les 19:00 h a la 
sala de graus del campus Catalunya. S’hi va projectar el docu-
mental The Voice of Workers, que dona veu en primera persona 
a treballadors i treballadores explotats per les grans multinacio-
nals de la indústria tèxtil i electrònica. També es va fer una xerra-
da col·loqui posterior amb les persones autores del documental, 
Camps de Solidaritat Filipines – Luzon 2016. Hi van col·laborar 
l’Ajuntament de Tarragona, el CCD-URVS, l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, 
la Campanya Roba Neta i Som Co-
merç Just 2017 i Banca Ètica. 

 – El 27 d’abril de 2017 es va pre-
sentar  l’exposició fotogràfica titulada 
“La vida als campaments de refugiats 
sahrauís. 42 anys de resistència al de-
sert.”. L’acte va tenir lloc al Casal Po-

pular Sageta de Foc (Tarragona) a les 20:00 h. Hi havia 
fotografies d’Elisa Alegre, Èlia Romero, Albert Rué, Oriol 
Peiró, Rolando Leyva, Glòria Granell, Jaume Martínez i 
Marina Figueres. L’exposició, que l’organitzava Sageta 
del Foc, va estar oberta fins al 25 de maig. Es va rebre la 
col·laboració d’Una Finestra al Món, Casal Popular Sage-
ta de Foc i el CCD-URVS.

 – La presentació de la campanya “Som comerç just i 
banca ètica 2017” va tenir lloc el 10 de maig a les 19:00 h 
a l’Antiga Audiència de Tarragona, amb el títol La Revolució 
de les Butxaques. Es va organitzar una taula rodona titulada 
“Trenquem el cercle de les desigualtats. Tu transformes!” Hi 
van intervenir Àlex Guillamón (Entrepobles), Luci Mendoza 
(Comitè Oscar Romero), Jordi Calvo (Centre Delàs d’Estu-
dis per la Pau), Tais Bastida (SETEM Catalunya) i Stop Mare 
Mortum. L’esdeveniment va ser organitzat per les entitats que 
formen part de la Festa del Comerç Just.

 – El dimarts 16 de maig es va organitzar una conferèn-
cia amb el títol “Drets humans a Hondures”. L’acte va tenir 
lloc a la sala de graus del campus Catalunya a les 19:30 h i 
hi va intervenir Ismael Moreno (Padre Melo). 
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Aquest sacerdot hondureny és director de Ràdio Progrés 
i de l’Equip de Reflexió i Investigació de la Comunicació 
(ERIC). Era una iniciativa del Comitè de Solidaritat Oscar 
Romero de Tarragona i Reus i hi va col·laborar el CCD-
URVS. 

 – Sota el nom de “Compromesos contra la leucèmia i 
solidaris amb la vida”, es va dur a terme l’acte solidari 
a favor de les persones malaltes de leucèmia el 23 de 

maig a les 17:30 h. L’esdeveniment, obert a tot el públic, va 
tenir lloc a la sala de juntes, i hi van intervenir Albert Esquirol, 
Núria Vilanova i Màriam Lutfi, moderats per Josep Suñé. 

Es va comptar amb la presència de la unitat mòbil del Banc de 
Sang i Teixits estacionat davant del campus. 

L’acte el van organitzar el CCD-URVS i Arte Hasta la Médula, i 
hi van col·laborar el Col·legi de Metges, l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau i el Banc de Sang i Teixits. 

 – La conferència “Crisi de refugiats: missió de rescat al Medi-
terrani” va tenir lloc el 24 de maig a les 19:00 h a la sala de 
graus del campus Catalunya. L’acte va ser una iniciativa de la 
Secció Col·legial de Metges Cooperants de Tarragona i hi van 
participar Guillermo Cañardo, voluntari de Proactiva Open 
Arms i metge del Sistema d’Emergències Mèdiques i de l’he-
licòpter medicalitzat de Móra d’Ebre. L’esdeveniment va ser 
obert al públic i es va rebre la col·laboració del CCD-URVS 
i la Secció Col·legial de Metges Cooperants de Tarragona i 
Proactiva Open Arms.

Formació i capacitació tècnica

 – Sessió inaugural de la 17a edició del diplo-
ma d’especialització en Cooperació, Desenvo-
lupament i Innovació Social, amb la ponència 
de la fundadora d’Open Eyes Project, Anna Ala-
man. L’acte es va fer a la sala de graus del cam-
pus Catalunya el dia 2 de desembre de 2016 i va 
ser organitzat pel CCD-URVS, per la Fundació 
URV i l’ONG Setem Catalunya.
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 – Activació de la 17a edició del diploma d’especialització en 
Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social, amb la col-
laboració de Setem Catalunya. Aquesta activitat forma part de 
l’oferta de formació de la Fundació URV. El curs es va impartir 
a un total de 10 alumnes a les instal·lacions del campus Catalu-
nya i en espais externs a la URV. Aquest curs va rebre beques de 
l’Ajuntament de Tarragona i de l’Ajuntament de Reus.

 – Activació de la cinquena 
edició del curs semipresen-
cial Geopolítica i Relacions 
Econòmiques Internacionals. 
Aquest curs es correspon amb 

un mòdul del postgrau de Cooperació, Desenvo-
lupament i Innovació Social. És un curs eminent-
ment pràctic en què l’estudiant adopta diferents 
rols tot representant un país que li és adjudicat, a 
partir d’aquí l’ha d’administrar en diferents àmbits: 
polític, social, econòmic i ambiental. El curs, que 
s’imparteix en línia, consta també de quatre sessi-
ons presencials i té una durada de 80 hores. 

 – La 1a edició de les Jornades Visions d’un Món Desi-
gual va tenir lloc a la sala de juntes del campus Catalunya 
de la URV durant els mesos de febrer i març de 2017. El 
programa, amb el subtítol “Producció i consum de respon-
sabilitat”, feia referència a l’objectiu de desenvolupament 
sostenible núm. 12, i comprenia un total de cinc sessions. 
La primera sessió es va fer el 8 de febrer i es va titular “El 
consum turístic de territoris agraris i patrimonis alimenta-
ris: consolidació de la producció camperola o gentrifica-
ció rural?” Va anar a càrrec de Jordi Gascón, doctor en An-
tropologia Social i docent a la UB, especialitzat en l’estudi 
de l’impacte del turisme al món camperol i les polítiques 
agràries a Amèrica Llatina, i membre de la plataforma Fò-
rum de Turisme Responsable. La sessió següent es va fer el 
15 de febrer i va tractar el tema “Consum, cadenes globals 
de subministrament i pobresa”. La va impartir Albert Sales, 

politòleg i sociòleg, professor de Ciències Polítiques i Socials a la UPF, activista i 
investigador en l’àmbit de la lluita contra la pobresa, les desigualtats i les violacions 
dels drets humans i laborals, i membre fundador del Col·lectiu RETS. La tercera ses-
sió, el 22 de febrer, es va titular “Qui decideix què mengem? Agroindústria versus 
sobirania alimentària” i va anar a càrrec d’Esther Vivas, periodista especialitzada 
en nova política, moviments socials, agroalimentació i criança conscient, docent 
en diferents universitats i membre del consell Científic d’ATTAC i del consell asses-
sor de la revista Viento Sur. L’1 de març va tenir lloc la quarta sessió, amb el nom 
“L’economia de la desigualtat”. La va impartir Xavier Coca, economista i assessor 
financer per l’EFPA (European Financial Association), expert en la creació i gestió 
d’empreses socials a l’Àfrica, realitzador de guies d’educació financera i participant 
en jornades sobre economia i desigualtat. L’última sessió, amb el nom “L’energia, 
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clau de volta en la transició cap al consum i la producció sostenibles”, va tenir lloc 
el 8 de març i va anar a càrrec de Miquel Carrillo, membre d’Enginyeries sense 
Fronteres, excoordinador d’Àrees a Catalunya i actualment president de la Federa-
ció Espanyola d’aquesta entitat, i consultor en estratègia, planificació, comunicació 
i captació de recursos per a entitats i administració pública.

Les Jornades van tenir un reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció i 1 crèdit 
ECTS i les van organitzar l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Univer-
sitat de Lleida, l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat 
de Girona, Solidaritat UPF i el CCD-URVS.

 – La IX Edició dels Dijous CooperActius es va titular “Europa 
com a refugi. Notes per entendre el fenomen”. Van tenir lloc 
els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de març a la sala de graus del campus 
Catalunya de la URV. Es van tractar un total de cinc temes: 
“Cops d’estat en el món islàmic. Una revisió dels darrers 50 
anys”, a càrrec del professor Josep Sánchez Cervelló; “Turquia. 
L’aliat incòmode”, a càrrec dels professors d’Oliver Klein i San-
tiago Castellà; “Els kurds. Geopolítica d’un poble sense estat”, 
a càrrec del professor Oliver Klein; “La síndrome de Busiris: 
ressorgiment de l’extrema dreta i replegament nacional a Eu-
ropa”, a càrrec del professor 
Àngel Belzunegui, i “Perso-
nes refugiades. Un problema 
vell de noves realitats”, a càr-

rec del professor Santiago Castellà. 

 – Enguany es va organitzar la 1a edició del curs Ei-
nes per a la Sensibilització i la Transformació So-
cial. Es tracta d’obtenir a 1 crèdit ECTS realitzant 
sessions de forma parcial de les activitats docents 
Els Dijous CooperActius i Visions d’un Món Desi-
gual.

 – Sessió de cloenda 
de la 17a edició del diploma d’especialització en Coope-
ració, Desenvolupament i Innovació Social, amb la per-
formance teatral EsceniFixacions, treball de final de curs 
d’un estudiant del mateix curs de postgrau. Es va organit-
zar el 26 de maig de 2017 i es va fer per diferents carrers 
i espais de Tarragona.
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Programes i projectes de cooperació específicament universitària

Seguiment dels projectes subvencionats en la convocatòria 2015-16

Seguiment dels resultats de les activitats corresponents a la Convocatòria “Col·labora en un 
projecte de cooperació internacional 2015-16”

Publicació de la Convocatòria “Col·labora en un projecte de cooperació internacional 
2016-17”

Publicació de la Convocatòria per a projectes de cooperació específicament universitària 
novembre 2016

Publicació de la Convocatòria per a projectes de cooperació específicament universitària 
maig 2017

A través del programa “Col·labora en un projecte de cooperació internacional” del curs 
acadèmic 2015-2016, es van desplaçar els estudiants següents amb diferents projectes:

Projecte

ONGD/

Assoc. Nord

ONGD/ 

Assoc. Sud
Localitat País Persones seleccio-

nades

Enfortiment del servei, 
la gestió i la protecció 
de l’aigua segura en el 
sector rural d’Orellana 
(Equador)

Associació Catalana 
d’Enginyeria Sense 
Fronteres (ESF)

Govern Autònom 
Descentralitzat 
Municipal Francis-
co de Orellana

Cantó Francisco 
d’Orellana, pro-
víncia d’Orellana

Equador Un estudiant de 
doctorat

Una estudiant del 
màster en Dret 
Ambiental

Enfortiment del servei, 
la gestió i la protecció 
de l’aigua segura en el 
sector rural d’Orellana 
(Equador)

Associació Catalana 
d’Enginyeria Sense 
Fronteres

(ESF)

Govern Autònom 
Descentralitzat 
Municipal Francis-
co de Orellana 

i 

Govern Autònom 
Descentralitzat 
de la Província 
d’Orellana

Cantó Francisco 
d’Orellana, pro-
víncia d’Orellana

Equador Una estudiant del 
grau d’Educació 
Infantil

Enfortiment del servei, 
la gestió i la protecció 
de l’aigua segura en el 
sector rural d’Orellana 
(Equador)

Associació Catalana 
d’Enginyeria Sense 
Fronteres

(ESF)

GAD Municipal 
Francisco de Ore-
llana

Cantó Francisco 
d’Orellana, pro-
víncia d’Orellana

Equador Un estudiant del 
grau d’Enginyeria 
Mecànica

UFM: Intercanvi 
d’experiències educa-
tives 

Una Finestra al Món RASD – Delegació  
d’educació de 
Smara – Escoles de 
Smara

Campament de 
Refugiats sahruís 
de Smara. Tin-
douf. Algèria    

Tindouf. 
Algèria    

Dues estudiants 
del grau de Co-
municació Audio-
visual
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La Comissió URV Solidària va aprovar quatre dels cinc projectes que es van presentar a la 
convocatòria Projectes de cooperació al desenvolupament de caràcter intern adreçada als 
membres de la comunitat universitària d’abril de 2016. Respecte als projectes presentats a 
la convocatòria d’octubre de 2016, se’n van aprovar quatre dels cinc presentats (les bases 
es poden trobar a la web del CCD-URVS). 

Quadre resum de la convocatòria d’abril 2016: 

Projecte Presenta País Ajut sol·licitat Subvenció

atorgada

Desenvolupament d’una càmera de re-
frigeració amb emmagatzematge tèrmic 
amb materials de canvi de fase (PCM) 
per al procés de maduració de formatges 
produïts a molt petita escala. Alimentada 
per un subsistema fotovoltaic optimitzat 
per zones no connectades de Kenya.

Dr. Alberto Coronas (De-
partament de Química)

Kenia 5.070,30€ 1.875,00€

Aconseguint somnis: creació d’un centre 
ocupacional i de formació especialitza-
da en el turisme sostenible, alternatiu i 
responsable en l’hostaleria per a joves 
d’entre 13 i 23 anys de la regió. 

Isabel Fadón (estudiant 
de

Publicitat i Relacions 
Públiques)

La Ceiba, 
Honduras

15.000,00€ 4.375,00€

Petits detalls: projecte educatiu amb 
l’orfenat de Mupenzi. Són 40 nens en 
situació de pobresa extrema i són atesos 
d’escolarització, educació, alimentació, 
sanitat i atenció bàsica.

Ariadna Pérez (estudiant 
de

Publicitat i Relacions 
Públiques)

Jinja, 
Uganda

6.000,00€ 4.375,00€

Acció ludicoeducativa per a la prevenció 
de situacions de risc social a San Ramon, 
Matagalpa, Nicaragua. FASE 2: Enforti-
ment del programa “Diviérteme y apren-
do” destinat a adolescents (de 12 a 16 
anys i de 16 a 18 anys) amb risc d’exclusió 
social i educativa de San Ramon. Dotació 
i habilitació de la sala ‐ espai on es du a 
terme el projecte.

Laura de la Morena (estu-
diant postgrau Coopera-
ció, Desenvolupament i 
Innovació Social)

San Ra-
mon, 
Matagalpa, 
Nicaragua

8.312,50€ 4.375,00€ 

TOTAL

34.382,80 €

15.000,00€ 
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Quadre resum de la convocatòria d’octubre 2016:  

Projecte Presenta País Ajut 
sol·licitat

Subvenció

atorgada

Conservació i maneig sostenible dels 
recursos del desert de Tatacoa. Destí 
turístic emergent del Departament de 
Huila (Colòmbia) a través d’un siste-
ma pilot d’informació geogràfica per 
a la gestió integral i sostenible dels 
recursos turístics de la zona. 

Dra. Marta Gemma Nel·lo

Andreu (Jordi Andreu, David 
Serrano i Jesús Angla; Departa-
ment de Geografia) 

Colòmbia 3.200,00€ 3.200,00€

Totes necessitem refugi. Lloguer de 
pisos per acollir les persones que 
esperen el tràmit de petició d’asil 
en les diferents països de la UE i re-
bre atenció i suport psicològic i de 
caràcter humà.

Dr. José Ignacio Fiz Fernández 
(professor agregat Departament 
d’Història i Història de l’Art)

Tessalònica,

Grècia

9.180,00€ 3.985,71€

Una finestra al món: intercanvi 
d’experiències educatives amb el 
campament de refugiats sahrauí de 
Smara. Realització de tallers amb les 
set escoles de primària, dotació de 
material esportiu a les escoles i for-
mació de formadors sobre el material 
en educació física i esport. Recerca 
des d’una perspectiva de gènere sobre 
la dona sahrauí i creació d’un mate-
rial audiovisual de sensibilització i de-
núncia. Exposició fotogràfica “La vida 
als campaments de refugiats sahrauís 
a través dels valors del fet casteller” a 
partir dels tallers a les escoles.

Elisa Alegre Agís (estudiant de 
doctorat, becaria de recerca al 
Departament d’Antropologia, 
Filosofia i Treball Social URV) 

Campament de

refugiats 
sahrauí de 
Smara. Tin-
douf, Algèria

8.319,86€ 5.314,29€  

Proposta d’educació alternativa ba-
sada en el lleure en una zona rural 
al sud del Marroc. Realització d’un 
casal d’estiu durant el mes d’agost de 
2017 a un dels poblats veïns, Moulay 
Brahim, a través de grups de volunta-
ris autòctons i catalans per a infants, 
nens i nenes (6 ‐ 12 anys) i adoles-
cents (12 ‐ 14 anys).

Laia Ballonga Pérez (estudiant 
de Medicina)

Erfiud, Marroc 2.500,00€ 2.500,00€  

TOTAL

33.199,86 €

15.000,00€ 
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Projectes d’innovació en l’acció social (Cursa Solidària de la URV)

El CCD-URVS i Esports URV van organitzar la III Cursa Solidària de la Universitat Rovira i 
Virgili, que va comptar amb el suport tècnic de l’empresa de gestió d’esdeveniments espor-
tius Running Solutions. L’activitat va tenir lloc el diumenge 16 d’octubre de 2016 i va ser 
un dels actes commemoratius dels 25 anys de la URV. 

S’hi van inscriure al voltant de 300 participants entre totes les modalitats i hi havia  una 
quarantena de persones voluntàries que feien tasques logístiques, organitzatives i adminis-
tratives. 

Paral·lelament es van organitzar diferents activitats festives i culturals com castells (amb 
la participació dels Pataquers de la URV), balls tradicionals xinesos, un vermut solidari i 
l’animació de la batucada Tympanvm.
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Va ser una cursa urbana amb un recorregut de 4,6 km i un desnivell acumulat de 50 m, que 
va passar per diferents espais de la universitat. 

L’activitat estava oberta a tota la ciutadania i va tenir patrocinadors tant públics com privats. 
Els nous patrocinadors són les empreses Solarca i la Fundació Ametller (de Casa Ametller).

Està previst que la IV Cursa Solidària es faci el diumenge 12 de novembre de 2017 amb un 
circuit que transitarà per la part marítima de la ciutat gràcies a la col·laboració de Port de 
Tarragona.

Amb motiu dels 50 anys del Club Vaixell, la Cursa s’organitzarà amb col·laboració amb 
aquesta associació, que serà la beneficiària de la recaptació que s’obtingui en aquesta 
edició.

El Club Vaixell integra la Fundació Sant Joaquim i Santa Anna i el formen nois i noies amb 
discapacitat psíquica, famílies i persones voluntàries. La seva finalitat és oferir diferents 
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experiències dins de l’àmbit del lleure per enriquir les relacions, les habilitats socials i 
l’autonomia de les persones amb discapacitat.

Quadre resum de projectes presentats a la convocatòria de la III Cursa Solidària URV 
(2016):

Projecte Presenta Localització Ajut sol·licitat 

Acompanyament hospitalari i acom-
panyament domiciliari per a persones 
usuàries dels centres hospitalaris i/o 
acompanyament a domicili per donar 
continuïtat a la persona que és donada 
d’alta. 

Rober solidari a causa de la manca o 
inexistència de vestimenta que tenen 
alguns malalts ingressats.

TARRACOSALUT acompanyament 
hospitalari

Tarragona (Hospital 
Universitari Joan 
XXIII. Hospital So-
ciosanitari Francolí) 

22.700 €

La Universitat com a dinamitzadora i 
node social de l’ajut solidari: acció de 
suport a Proactiva Open Arms:

El projecte planteja aprofitar l’entorn i 
la comunitat de la Universitat per cana-
litzar i enfortir l’ajuda social i solidària. 
La Universitat com a rol de dinamització 
actiu i de node social entre els membres 
de la comunitat i les entitats del territori 
sensibilitzades amb l’acció de suport. Un 
cas, Proactiva Open Arms.

Antoni Pérez-Portabella López

Sunsi Huertas

Departament d’Estudis de Comu-
nicació

11 PDI URV

Grup CECOS

Grup del Conflicte Bèl·lic i Des-
trucció del Patrimoni Històric

Tarragona – URV 800 €

“Parelles artístiques” experiències creati-
ves per a la salut mental.

Consisteix a formar una parella: un artis-
ta professional i un artista amateur que 
a més és usuari de salut mental per fer, 
elaborar, triar, crear una obra d’art.

Virginia Miravé, Departament 
Història de l’Art

Anna Isabel Serra Masdeu, Història 
de l’Art

Antonio Salcedo, Història de l’Art

Camp de Tarragona 4.000 €
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M-learning: eina de foment de 
l’autonomia al servei de la primera 
acollida. Coneixement de la societat 
catalana i del seu marc jurídic a través de 
l’aprenentatge mòbil per a la integració 
social.

Isabel Gibert Escofet, Departament 
de Filologies Romàniques.

Mar Gutiérrez, Departament 
d’Estudis Anglesos i Alemanys 

Sandra Iglesia, Departament de 
Filologies Romàniques

Regidoria de Ser-
veis Socials de 
l’Ajuntament del 
Vendrell

6.215 €

Programa d’intervenció terapèutica 
i educativa assistida amb gossos per 
complementar l’oferta d’activitats socio 
educatives de l’espai dels Horts Socials 
de la URV. L’onada, Horts Socials de la 
URV, 4 potes “teràpia i activitats assisti-
des amb animals”

Paloma Vicens, Departament de 
Psicologia

Horts Socials URV – 
Tarragona

5.000 €

Documental sobre la conscienciació del 
sensellarisme “El sensellarisme. Problema 
de tots” documental – reportatge sobre 
la conscienciació del sensellarisme i els 
efectes dels desnonats com un vehicle de 
transferència de coneixements.

Fundació Bona Nit

Fundació Arrels

FEANTSA

Càtedra d’Habitatge de la URV.

Sergio Nasarre, director

Estela Rivas, sotsdirectora

URV – Tarragona – 
Barcelona

5.000 €

Projecte guanyador de la convocatòria d’octubre de 2016 associada a la III Cursa Solidària 
URV

 – Programa d’intervenció terapèutica i educativa assistida amb gossos per comple-
mentar l’oferta d’activitats socioeducatives de l’espai dels Horts Socials de la URV. 
L’Onada, Horts Socials de la URV, 4 Potes “teràpia i activitats assistides amb ani-
mals”

El projecte guanyador té com a missió principal fer intervencions terapèutiques i educatives 
assistides amb gossos amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones bene-
ficiàries de la intervenció, utilitzant els gossos com a mitjà d’interacció i involucrant els 
usuaris i persones del seu entorn en el propi procés d’aprenentatge i creixement personal. 

Les intervencions assistides amb gossos es converteixen, doncs, en una eina d’innovació 
social que busca donar resposta a problemes socials actuals, creant noves relacions de 
col·laboració entre entitats, institucions i persones d’una manera més efectiva, eficient, 
sostenible i justa per a totes les parts.  
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Aquest seguit d’intervencions es realitzaran a l’espai dels Horts Socials de la URV, proposta 
del projecte “Green Thinking”, per dinamitzar l’espai, aprofitant un lloc de trobada i de 
sensibilització ambiental dins de la mateixa Universitat Rovira i Virgili. 

Els membres participants en el projecte són Paloma Vicens, professora del Departament 
de Psicologia de la URV, i Anabel Folch, investigadora predoctoral de la Unitat d’Investi-
gació en Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament (UNIVIDD) (Fundació 
Villablanca-Grup Pere Mata).

L’entitat participant va ser l’Associació de Teràpia i Activitats Assistides amb Animals 4 
potes. 

Ajut humanitari i d’emergència

Compromís en emergènCies

Tal com preveu el conveni signat, es continua donant suport a la Unitat Canina de Rescat 
K-9 de Creixell en el cas que hagi d’intervenir en alguna operació d’emergència humani-
tària.

L’última acció realitzada va ser a l’Equador amb motiu del terratrèmol de l’abril de 2016.
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La URV n’assumeix els desplaçaments a través dels fons del CCD-URVS i cobreix els viat-
ges dels integrants de l’expedició, el material corresponent i els gossos de rescat. 

ACCions Amb les persones refugiAdes

Taula local d’acollida amb les persones refugiades

Es continua treballant en el marc de la Taula local d’acollida amb les persones refugiades, 
promoguda per l’Ajuntament de Tarragona, de la qual el CCD-URVS és membre juntament 
amb altres entitats com Diputació de Tarragona, Assemblea Provincial Creu Roja, Càri-
tas Diocesana de Tarragona, Col·legi d’Advocats de Tarragona o Col·legi de Psicòlegs de 
Tarragona.

Aquesta Taula té com a objectius establir i millorar els mecanismes locals d’acollida de 
les persones en situació de refugi, fixar les responsabilitats i les tasques de cadascú per no 
duplicar esforços i establir canals per vehicular recursos humans i materials.

En aquests moments l’atenció està centrada en l’acolliment de les persones refugiades que 
ja es troben a casa nostra i són tutelades per la Creu Roja, organització amb àmplia expe-
riència en aquest àmbit.

El 15 de novembre de 2016 la URV es va adherir a la campanya “Casa nostra, casa vostra” 
(presentada el 29 de novembre de 2016), que denuncia la situació que viuen les persones 
refugiades i migrants, i busca aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutada-
nia de Catalunya i també pressionar les institucions catalanes perquè impulsin polítiques 
d›acollida reals i efectives.
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Accions amb l’ACUP (#Universitatsrefugi)

En el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques de la qual la URV Solidària 
actua en representació de la URV en la Comissió de Responsabilitat Social, es treballa en 
diferents àmbits. Destaca la feina conjunta per acollir persones refugiades a les universitats 
catalanes, en què es preveu avançar en un protocol d’acollida a les institucions d’educació 
superior a Catalunya per garantir el dret a l’educació superior d’aquest col·lectiu, que pre-
senta múltiples dificultats a l’hora de ser inserits en el sistema universitari.

En aquest sentit, s’han fet diferents trobades entre les universitats i la Generalitat de Cata-
lunya.

L’entrevista

Entrevistem a Zainab Er Raklaouy, estudiant de la Facultat de Psicologia i voluntària de 
Creu Roja amb les persones refugiades.

Hola, Zainab, et volem conèixer, et presentes molt breument? Em dic Zainab Er Raklaouy 
El Haddad, visc a Tarragona i estic estudiant el primer curs del màster en Psicologia Gene-
ral Sanitària a la URV. 

Quina tasca fas amb la Creu Roja? Des de finals del juny de l’any passat faig de voluntària 
en el projecte de refugiats que es va implementar a la Creu Roja de Tarragona fa més o 
menys un any. Les meves tasques són sobretot de traducció d’entrevistes, alguns tallers, 
etc., així com d’acompanyament dels refugiats en diferents tasques com anar al metge, 
tramitacions de diferents tipus, etc.

Havies fet accions de voluntariat anteriorment? No, aquesta és la primera experiència 
com a voluntària. 

Com vas contactar amb la Creu Roja? Em va arribar un missatge des de la URV Solidària 
al correu electrònic de la Universitat en el qual es feia una crida a la gent que volgués ser 
voluntària en el projecte de refugiats a la Creu Roja com a traductors d’àrab. 

#universitatsrefugi
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Creus que els coneixements apresos a la URV et són útils en la tasca que dus a terme? 
N’estic convençuda, sobretot per la meva formació en psicologia. Durant les tasques que 
faig, molts cops més que l’acompanyament físic el que necessiten els usuaris del programa 
és un acompanyament humà, i crec que gràcies a les habilitats i les competències que he 
après al grau de Psicologia i segueixo aprenent al màster puc dur a terme aquesta feina 
d’una manera més competent i adequada. 

Què creus que t’aporta aquesta activitat com a persona i com a futura professional? Com 
ja he dit, la meva labor com a voluntària en aquest programa em permet posar en pràctica 
tots els coneixements i totes les habilitats que he anat adquirint durant els anys del grau 
de Psicologia. Però el més important és que m’ha permès apropar-me a les víctimes reals 
del conflicte bèl·lic sirià i poder veure aquest conflicte amb els seus ulls i des de la seva 
experiència, que reflecteix la cara real del conflicte i les conseqüències que suposa per 
als ciutadans. Això ha fet que pugui veure tot el conflicte com una cosa real i propera que 
ens afecta a tots i no com una cosa que és lluny de nosaltres i sobre la qual no tenim cap 
responsabilitat.

Quin és el perfil de les persones a qui ajudes? Com ja he anat dient, estic de voluntària en 
el programa de refugiats i els usuaris del programa acudeixen amb la condició de refugiats 
des de diferents països per diversos conflictes. En aquests moments, el col·lectiu més nom-
brós amb el qual estic més implicada, diria jo, és el de refugiats sirians en forma de famílies 
(adults, nens i adolescents).

Ens pots explicar alguna anècdota o fet significatiu relacionat amb aquesta labor?

Hahahaha.... Recordo que en els meus primers dies de voluntària vam anar a buscar la 
primera família de refugiats sirians a l’aeroport de Barajas de Madrid i, mentre esperàvem 
a que arribés el vol, ens va veure un periodista de la televisió turca que volia fer un repor-
tatge sobre l’arribada dels refugiats però que no tenia permís. La qüestió és que vam haver 
d’avisar els policies de l’aeroport que ens van escortar fins a una sala situada abans de 
la porta d’arribada de passatgers on vam rebre les famílies de refugiats, i ens van dir que 
havíem d’esperar allí fins que els periodistes marxessin per poder sortir. Recordo que vam 
esperar prop d’una hora, si no recordo malament, i quan vam sortir ja no quedava quasi 
ningú a l’aeroport. 

T’ha canviat la percepció sobre les persones refugiades ara que en coneixes algunes di-
rectament? No és que hagi canviat la meva percepció d’ells sinó que ara puc veure la 
seva situació des d’una altra perspectiva. La perspectiva de les víctimes del conflicte que 
moltes vegades oblidem que eren persones amb ocupacions diferents, amb una vida i unes 
rutines que, de cop i volta, s’han vist ensorrades per un conflicte en el qual ells potser no 
hi tenen res a veure. Aquest conflicte els ha obligat a deixar la vida tal com la coneixien, 
a separar-se dels amics, dels veïns i, fins i tot, dels seus fills o pares, per buscar un lloc on 
reconstruir allò que els ha estat “robat”. I el pitjor de tot és que durant aquesta cerca per 
una vida no millor, sinó potser simplement la que tenien, a vegades son rebutjats, discri-
minats i menyspreats. 
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Aquesta feina voluntària t’ha fet interessar-te més sobre aquest greu problema? Defini-
tivament! Aquest voluntariat m’ha fet veure el problema dels refugiats amb uns ulls com-
pletament diferents, com un problema més proper, bé per les històries que expliquen els 
usuaris del programa sobre el seu viatge fins al país d’acollida i els obstacles que han hagut 
de passar, bé per l’impacte psicològic que he pogut observar que tot plegat els ha provo-
cat. Per tant, el que ha canviat realment és el meu interès per les persones que pateixen la 
realitat del conflicte, com els destrueix les seves vides tal com les coneixen i els obliguen 
a buscar refugi en altres països amb tot el que això pot comportar.
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Accions diverses

Continuació de la participació en l’Observatori de Cooperació Universitària per al Desen-
volupament (OCUD) de la CICUE (CRUE), amb l’actualització permanent de la informació 
associada al CCD-URVS

Campanya “Fes la URV Solidària”:

La vostra solidaritat val doble. En el marc de la commemoració dels 25 anys de la URV, la 
URV impulsa la campanya “Fes la URV Solidària”. 

Aquesta iniciativa promou la possibilitat de realitzar donatius al CCD-URVS URV Solidària 
a través del web institucional. La URV es compromet a doblar cada euro d’aportació par-
ticular que rebi. 

L’enllaç és el següent:

http://

Pla de treball de juny 2017 a maig 2018

1. Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn

Es continuarà col·laborant amb diferents campanyes i accions de sensibilització previstes, 
especialment amb les que fan referència a les persones refugiades (conferències, exposici-
ons, projeccions, etc.).

Formació i capacitació tècnica

Organització de la 18a edició del curs de postgrau Especialització en Cooperació, Des-
envolupament i Innovació Social, amb un total de 22 ECTS i en col·laboració amb Setem 
Catalunya.

2a edició de les Jornades Visions d’un Món Desigual, organitzades per la Universitat Rovira 
i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra. 
Reconegudes amb 1 ECTS.
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9a edició del cicle de sensibilització Els Dijous CooperActius.

Programes i projectes de cooperació específicament universitària

 Seguiment dels projectes subvencionats en la convocatòria 2016-17. 

 Publicació de la Convocatòria per a projectes de cooperació específicament universitària 
2017-18. 

Seguiment dels resultats de les activitats corresponents a la convocatòria “Coopera en un 
projecte 2015-16”. 

 Publicació de la convocatòria “Col·labora en un projecte” 2017-18. 

Projectes d’innovació en l’acció social (Cursa Solidària de la URV)

 Es preveu organitzar una nova edició de la Cursa Solidària URV, la recaptació de la qual 
permet finançar projectes d’acció social. 

Ajut humanitari i d’emergència

 Tal com preveu el conveni signat, es continuarà donant suport a la Unitat Canina de Rescat 
K-9 de Creixell en el cas que hagi d’intervenir en alguna operació d’emergència humani-
tària.

Especialment es tindran en compte aquelles accions que facin referència a la cooperació 
en l’àmbit de l’ajut humanitari orientat a les persones refugiades, amb les quals es continu-
arà treballant en tots els àmbits actualment oberts. 

Accions diverses

 Continuació de la participació en l’Observatori de Cooperació Universitària per al Desen-
volupament (OCUD) de la CICUE (CRUE), amb l’actualització permanent de la informació 
associada al CCD-URVS.
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Memòria econòmica

Resum tancament orgànica URV Solidària exercici 2016  
    
Conceptes Ingressos Despeses  
Romanent any anterior 2015 57.490,37   
Cànons (1%) 107.250,71   
Aportació personal (PAS, PDI, alumnes) 9.240,48   
Aportació del Consell Social 3.989,60   
Vendes de llibres Sant Jordi 425,10   
Ajuts a projectes interns  15.721,95  
Projecte col·labora  4.326,58  
Ajut emergència Equador (ONG K9)  9.829,65  
Suport tècnic (capítol 1)  37.179,74  
Dietes i locomoció  734,98  
Material i altres  725,30  
Totals 178.396,26 68.518,20  
Romanent comptable 2015   109.878,06
Romanent disponible   54.137,51
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Programes de captació de talent

Premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles 
formatius de grau superior

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per desena vegada, per al 
curs 2015-16, el premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de 
síntesi de cicles formatius de grau superior, corresponents al curs acadèmic 2015-16.

Els treballs guanyadors han estat:

«Procés de creació d›una campanya publicitària», d›Eulàlia Alba Orós. Institut Tarragona. 
Tutora: Elena Soberanas Boada.

«Fonètica històrica: evolució de les vocals llatines», de Carla Alcácer Español. Institut Pons 
d›Icart, Tarragona. Tutora: Consuelo Peña Diez.

«El cosmos del caos (introducció a la teoria del caos)», de Núria Aparicio Castilla. Institut 
Comte de Rius, Tarragona. Tutor: Josep M. Aliaga Tomàs.

«Factors predictius de l›efectivitat de la immunoteràpia als àcars», de Ramon Armengol 
Naranjo. Col·legi La Salle-Reus. Tutor: Joan Culsan Alegria.

«I el gelat, com es fa?», d›Andreu de Donato Pérez. Institut Cambrils. Tutora: Pilar Pérez 
Benavente.

«Tot un món per descobrir», d›Andrea Garcia Bermejo. Col·legi Mare de Déu del Carme, 
Tarragona. Tutor: Ramon M. Anglès Cunillera.

«From Melbourne with Love», de Míriam Guillem Morell. Institut Ramon Barbat Miracle, 
Vila-seca. Tutora: M. Àngels Poblet Antonio.

«La revolució de les cèl·lules», de Raúl Manero Diez. Institut d›Aran. Tutora: Olga Ciutat 
Remiseiro.

«La química a la cuina de casa», de Laia Rull Reverter. Institut Els Pallaresos. Tutora: Cris-
tina Arqué Alcové.

«Degradar / Inhibir. Estudi de les relacions entre els bacteris i la cafeïna», d›Anna Samarra 
Mas. Institut Joan Guinjoan, Riudoms. Tutora: M. Agustina Mendoza Mayordomo.

Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i 
gènere

Enguany s’ha atorgat per setena vegada el premi Maria Helena Maseras al millor treball de 
recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. El premi el convoca el Consell Social a 
iniciativa de l’Observatori per a la Igualtat i el treball premiat va ser:

«Les dones en un món d’homes: integració laboral, desigualtats i reptes», de Cris-
tina Jiménez-Castillejo Pérez. Col·legi La Salle-Tarragona. Tutora: M. Teresa Segura 

Rovira. 
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Premis del Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs de recerca de batxillerat i tre-
balls de síntesi de cicle formatiu de grau superior

El Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili juntament amb el Consell Social 
de la URV i l’Ajuntament de Tortosa, convoca els premis als treballs de recerca de batxille-
rat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, corresponents al curs acadèmic 
2016-17, elaborats per alumnes de centres de secundària de les comarques de l’Ebre. 

Orientació professional

Del total de sessions individuals d’orientació que s’han posat a disposició dels usuaris 
(342), se n’han sol·licitat 174, però finalment només 136 s’han fet efectives. Aquestes xifres 
suposen un grau d’utilització del 51 % respecte a la capacitat real i el 78% d’assistència. 
Malgrat això, la valoració és molt positiva i els usuaris atesos mostren un grau de satisfacció 
molt alt.

SESSIONS ANY 
2016 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Totals
Ofertes 89 95 68 90 342
Sol·licitades 48 45 28 53 174
Realitzades 39 36 22 39 136
No es fan 9 9 6 14 38
Percentatge 
d’assistència 81% 75% 79% 74% 78%

Per campus, la distribució de les sessions realitzades és la següent:
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Activitats formatives d’orientació

Durant el 2016 s’han realitzat 30 accions formatives grupals d’orientació professional, a 
les quals han assistit un total de 449 persones. La major part de les accions formen part 
de la programació estable de tallers per oferir estratègies en l’ambit de la recerca de feina, 
organitzats i impartits per Ocupació URV (14 tallers). Malgrat els esforços de difusió, l’anul-
lació de tallers programats per manca d’inscripcions continua sent molt elevada.

També s’han organitzat tallers a petició dels centres, adaptats a les necessitats dels perfils 
professionals de les seves titulacions (16 tallers) i altres tallers específiques, com les sessi-
ons informatives de les beques Santader (3 accions). En total, han estat 67 hores de forma-
ció per l’ocupació i orientació professional.

Igual que succeeix amb les orientacions individuals, els tallers i les sessions formatives 
grupals presenten un nivell d’utilització baix respecte a la programació plantejada. Cada 
taller programat es preveu per un màxim de 25 persones, però només s’ha cobert el 9% 
de les places ofertades. En aquest sentit, s’han hagut d’anul·lar 13 tallers per manca d’ins-
cripcions. 

Igualment, es detecta una taxa d’absència injustificada del 17 %. És a dir, de cada 10 usua-
ris que s’inscriuen en les activitats grupals, 1,7 finalment no es presenten i no comuniquen 
la seva absència. Cal destacar que la gratuïtat de les accions dificulta rebaixar aquest per-
centatge.

De cara al proper curs els objectius són, d’una banda, assolir quotes de participació més 
altes i, de l’altra, col·laborar amb altres centres de la URV en la programació d’activitats 
específiques d’orientació professional per als seus estudiants. La col·laboració dels centres 
és essencial per assolir un grau de participació més alt en les accions de formació i orien-
tació programades.
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Aquestes són les accions que s’han desenvolupat el 2016:

ACCIONS FORMATIVES D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL REALITZADES (ANY 2016)
G

en
er

al
s

ACTIVITAT
PROGRA-

MATS
ANUL·LATS REALITZATS

ASSIS-
TENTS

Currículum + carta presentació 5 1 4 13

Entrevista 8 3 5 16

Procés selecció 2 2 0 0

Currículum + preparació entrevista 3 2 1 6

Procés recerca ocupació 2 2 0 0

Preparació Fòrum Ocupació 2 1 1 12

Linkedin - xarxes professionals 1 0 1 5

Autoconeixement 4 2 2 10

 Suma parcial 27 13 14 62

Es
pe

cí
fiq

ue
s

ETSE 4 1 3 176

FTG 4 2 2 29

FEE (Reus) 2 2 0 0

FEE (assignatura Ciutadania) 3 0 3 62

TE 2 0 2 11

FMiCS (Fisioteràpia) 1 0 1 29

FCEP (Baix Penedès) 2 0 2 20

Beques Santander 3 0 3 60

Suma específiques 21 5 16 387

TOTALS 48 18 30 449

Ocupació

Durant aquest curs s’ha desenvolupat el III Conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat i les universitats catalanes per a l’impuls a la 
inserció i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris, vigent 
des de l’1 de juny del 2016 fins al 30 de juny del 2017. Gràcies a la subvenció aportada 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’han continuat desenvolupant les polítiques 
d’inserció laboral i orientació professional dels estudiants i graduats de la URV.

Intermediació laboral

El curs 2016-2017 el portal d’intermediació 
(Borsa de Treball) de la URV ha mantingut 
una alta activitat d’ofertes i candidats. Des de 
la seva implantació a finals del 2013 fins a 
la redacció d’aquesta memòria més de 7.250 
usuaris (entre estudiants i titulats) s’han regis-
trat al portal. A la taula de sota es pot veure 
l’evolució creixent d’usuaris. Tot i que ja hem 
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superat l’etapa d’implantació, durant aquest any 2017 es mantindrà un creixement d’uns 
1.000 usuaris anuals nous. Es tracta d’una dada molt positiva que confirma la utilitat del 
portal en la recerca d’oportunitats professionals.

També ha evolucionat de manera ascendent la xifra d’ofertes de treball que s’han gestionat 
des del portal. El creixement s’atribueix, d’una banda, a la consolidació del servei de Borsa 
de Treball entre les empreses i, de l’altra, a la lleugera millora de la situació del mercat de 
treball i de l’economia en general. 

Si es manté la tendència de la primera meitat de l’any, abans de finalitzar el 2017 podem 
superar clarament les 1.000 ofertes de treball tramitades i assolir les prop de 2.000 vacants 
ofertes. 

En paral·lel, les postulacions evolucionen positivament i a finals del 2017 es podria arribar 
a les 15.000.

Aquestes són les dades des de la implantació del portal fins al 8 de juny de 2017:

2013 2014 2015 2016 2017* Total acumulat

Nous candidats registrats 767 2.484 2.018 1.375 592 7.236

Ofertes de treball rebudes 15 463 661 1.196 531 2.866

Vacants 28 1.079 1.719 2.559 1.347 6.732

Postulacions 275 11.296 17.679 17.555 7.960 54.765

La pàgina de Facebook d’Ocupació URV ha continuat la seva consolidació com a eina de 
relació amb els usuaris i hem superat els 5.033 seguidors, un increment de més de 500 
usuaris respecte a fa un any.

El compte de Twitter, amb un ritme de creixement menor, ha passat dels 672 seguidors als 
752 d’aquest curs. Les xarxes socials s’han convertit en la principal eina de difusió de les 
nostres activitats, així com el mitjà més directe per donar a conèixer les oportunitats pro-
fessionals que gestionem des d’Ocupació URV.

Beques i ajuts

Amb la reorganització de les estructures administratives fruit de l’aplicació del Pla director 
per la reestructuració de l’oferta docent de grau, màster i doctorat de la URV, l’Oficina 
d’Orientació Universitària ha esdevingut la unitat de referència en la gestió de beques i 
l’orientació dels estudiants en relació amb els ajuts que la mateixa Universitat o altres or-
ganismes ofereixen als estudiants de grau, màster i doctorat.

Durant el curs 2016-17 l’OOU ha culminat el traspàs de la gestió de diverses beques de 
màster que fins ara es gestionaven des d’altres unitats, com ara les beques d’Assistent Ta-
lent i les beques d’Assistent Docent. Igualment, des de l’OOU s’ha dissenyat l’evolució 
d’aquestes beques a una nova modalitat que les substituirà i en simplificarà la gestió, les 
Beques Màster, que s’han convocat a final d’aquest curs per cursar estudis de màster durant 
el curs 2017-2018.

L’objectiu últim és convergir en procediments de gestió i promoció de les beques, indepen-
dentment que s’adrecin a grau o màster.
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Beques de col·laboració genèriques

Aquestes beques són les que figuren al pressupost de la Universitat de manera estable i do-
nen suport a diversos serveis bàsics de la Universitat (CRAI, Servei de Recursos Educatius, 
Oficina d’Orientació Universitària, SACU, etc.) durant tot el curs (de setembre a juliol), 
així com un conjunt de beques que es convoquen en període d’estiu per donar suport als 
processos d’automatrícula (juny, juliol i setembre). 

S’han convocat i adjudicat un total de 132 beques específiques.

Beques de col·laboració específiques

Aquestes beques són convocades a iniciativa dels centres, departaments i altres unitats per 
un període determinat i per atendre projectes o activitats concrets. 

S’han convocat i adjudicat 136 beques específiques.

Beques d’Assistent Talent i Assistent Docent

Són beques d’accés als estudis de màster. Les beques Assistent Docent impliquen una 
activitat de col·laboració i suport a l’activitat docent del professorat. Les beques Assistent 
Talent s’atorguen als millors currículums i, a més de les tasques de suport docent, inclouen 
l’exempció de la matrícula.

S’han convocat 147 beques.

Sol·licituds Renúncies Pressupost

Beques genèriques 1.783 57 547.224,87 €

Beques específiques 1.339 26 291.670,03 €

Beques AD 1.236 62 287.730,05 €

Beques patrocinades per la Fundación Repsol i el Consell Social de la Universitat

Aquestes beques es convoquen per donar resposta a les necessitats d’aquells estudiants 
amb una situació econòmica i social d’especial dificultat, però que tenen un bon rendi-
ment acadèmic i una bona motivació per cursar estudis universitaris.

Cada curs es concedeixen 5 noves beques, que es renoven anualment, si el becari continua 
complint els requisits. Durant el curs 16-17 s’han concedit les noves beques entre 37 sol-
licituds admeses i s’han renovat 15 beques d’estudiants que continuaven estudis. En total, 
doncs, en el curs actual hi ha 20 becaris.

Ajuts extraordinaris a matrícula de grau de la Fundació Bancària “la Caixa” i la URV 

La URV, amb el suport econòmic de la Fundació Bancària “la Caixa”, convoca aquests ajuts 
destinats a estudiants matriculats a la URV que, per motius socials o familiars, es troben en 
una situació d’especial dificultat que pot afectar la continuïtat dels seus estudis (malalties, 
dissort familiar, circumstàncies familiars difícils no econòmiques, etc.)

La Fundació Bancària “la Caixa” hi col·labora amb 20.000 € i la URV aporta els 30.000 € 
restants fins als 50.000 € que es destinen a aquests ajuts.
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D’un total de 79 sol·licituds admeses, finalment han obtingut ajut d’exempció de matrícula 
49 estudiants.

Beques de col·laboració amb els departaments del MECD

Es van convocar 21 beques, una per a cada departament de la URV, després de fer una 
priorització objectiva entre els departaments de la URV.

Voluntariat

L’Oficina del Voluntariat —sota la responsabilitat de la Dra. M. Concepció Torres i amb la col-
laboració, durant aquest curs, d’una alumna becada, la Sra. Paula Sánchez White—, és la mitjance-
ra entre els alumnes i personal de la URV i les entitats de voluntariat del territori. 

Dóna resposta a les necessitats de les associacions que necessiten voluntaris i voluntàries per de-
senvolupar els seus projectes. També realitza formació per apropar la realitat del voluntariat als 
estudiants i participa en els projectes de les entitats que ho demanen.

L’Oficina del Voluntariat està en contacte amb la URV Solidària i amb el Voluntariat Lingü-
ístic del Servei Lingüístic. També està oberta a la demanda i a les propostes que facin els 
estudiants, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Temporització

El procés de fundació de l’Oficina del Voluntariat de la Universitat Rovira i Virgili va es-
trictament lligat a les recerques i investigacions fetes pels nostres professors i professores, 
ja que un grup d’ells que tenien relació amb l’AVE (Associació del Voluntariat a Europa), 
participaren en el primer grup de recerca universitària (GRU), promogut per l’AVE, sobre 
el voluntariat universitari. Aquesta investigació s’inicià l’any 1994 i el 1996 es va publicar. 
A més de la Universitat Rovira i Virgili, també hi van participar la Universitat de Girona i 
la Universitat Ramon Llull. Les dades corresponents a la URV es van publicar a la revista 
Universitas Tarraconensis i es van presentar al Congrés Nacional de Pedagogia de Sant Se-
bastià, així com en altres institucions.

Durant el curs 1999-2000, el grup de recerca universitària de la URV, en col·laboració 
amb l’AVE, va posar en marxa una investigació titulada “La situació actual del voluntariat 
hospitalari a l’Estat espanyol”, que incloïa tots els hospitals i que es va publicar l’any 2001. 
El fet d’haver estat en diversos hospitals de la nostra província va motivar els nostres inves-
tigadors a prestar més atenció a la necessitat que manifestaven els directius dels hospitals 
de tenir un equip encarregat d’organitzar i rebre els voluntaris, ja que així, segurament, 
s’aconseguirien resultats més positius. Avui podem afirmar que així és.

També va ser durant el curs 1999-2000 quan l’Oficina es va reunir diverses vegades a 
Tarragona, Reus i Tortosa amb totes les entitats que acullen i treballen amb voluntaris amb 
l’objectiu de conèixer-ne les necessitats i les persones responsables. En les trobades es va 
poder establir un contacte directe amb les entitats interessades. N’hi van participar més 
d’un centenar.

Actualment, l’Oficina rep i gestiona demandes concretes d’entitats de voluntariat en tots 
els àmbits d’actuació (salut, infància, adolescència, drogodependència, gent gran, diversi-
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tat funcional, cooperació internacional, lleure, etc.). A més, assessora, informa i fa segui-
ment dels voluntaris i voluntàries, però també de les entitats i associacions on els voluntaris 
realitzen tasques de voluntariat. Per tal de realitzar una bona gestió, es va crear un llistat 
d’estudiants interessats a col·laborar en tasques socials i un altre d’entitats i associacions 
interessades en el voluntariat. 

En atenció a l’essencial paper que desenvolupa l’Oficina del Voluntariat a la URV, es con-
tinuarà treballant per seguir fomentant el voluntariat, perquè entre tots construïm un món 
millor, més just i igualitari, on es respecten els Drets Humans, dels nens i nenes i homes i 
dones, indiferentment de la seva procedència i condició física o mental. És molt important 
la col·laboració de tots i totes per millorar el nostre entorn i treballar per millorar la qualitat 
de vida de tothom. Tenim clar que les coses no canviaran si no actuem, per això posem a 
disposició de tots i totes el servei que ofereix l’Oficina del Voluntariat, una eina de trans-
formació.

Objectius

Actualment, l’Oficina del Voluntariat segueix treballant per complir aquell objectiu que es 
va fixar el primer dia, fomentar el voluntariat a la comunitat universitària. 

L’Oficina del Voluntariat de la Universitat Rovira i Virgili, a més, té com a objectius:

 – Canalitzar les inquietuds dels universitaris/àries que vulguin col·laborar en activitats 
de voluntariat.

 – Posar en contacte aquests voluntaris/àries amb les associacions que treballen en 
l’atenció de diverses necessitats socials a la nostra província.

 – Informar sobre les activitats de voluntariat els estudiants i el personal de la mateixa 
Universitat per tal que puguin participar-hi.

 – Treballar les actituds i els coneixements necessaris per realitzar tasques de volun-
tariat.

 – Connectar amb les xarxes de voluntariat catalanes, estatals, europees i internacio-
nals per proporcionar als nostres voluntaris tots aquells camps que siguin del seu 
interès.

 – Difondre al màxim el servei que oferim per tal de poder ser útils a moltes més per-
sones.

 – Sensibilitzar la comunitat universitària, conscienciar-la i animar-la perquè transfor-
mi tot allò que no funciona en la nostra societat.

 – Enfortir la formació acadèmica a través de cursos especialitzats de voluntariat en els 
àmbits català, europeu i internacional.

 – Facilitar el contacte i la comunicació entre els voluntaris de la nostra universitat i 
les associacions de voluntariat.

 – Fomentar els Drets Humans i el respecte pels principis democràtics.

 – Contribuir en la construcció de la nova ciutadania formada per persones lliures i 
responsables.

 – Facilitar als estudiants d’altres universitats, que realitzen estudis a la URV, participar 
en tasques de voluntariat a les entitats del nostre territori.
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Actuacions

Activitats que es duen a terme a l’Oficina del Voluntariat:

Col·laboració en diverses campanyes:

 – Captació de voluntaris per a la campanya de recollida d’aliments organitzada pel 
Banc d’Aliments:

•	 Difusió de la campanya a tota la comunitat universitària.

•	 Aportació de voluntariat.

 – Organització de la campanya de recollida de joguines:

•	 Difusió de la campanya a tota la comunitat universitària.

•	 Instruccions sobre la data i lloc on es realitza la recollida de joguines.

•	 Especificació de l’estat en què s’han de trobar les joguines.

•	 Col·laboració en l’empaquetament i repartiment de les joguines.

•	 Explicació del desenvolupament de la campanya als mitjans de comunicació 
(premsa, ràdio i TV).

 – Col·laboració en diferents projectes, com la Cursa Solidària URV, etc.

Difusió a tota la comunitat universitària de les activitats que realitzen les entitats de volun-
tariat de les comarques del Camp de Tarragona i, si cal, també les d’àmbit internacional.

 – Es dóna resposta a tots els dubtes i qüestions que puguin tenir tant els membres de la 
comunitat universitària, com els que n’hagin rebut la informació a través d’aquests.

Captació de voluntaris/àries per a les entitats segons les demandes de les mateixes entitats.

 – Per a la captació de voluntaris i voluntàries s’elaboren els perfils que sol·licita l’en-
titat demandant i en fem difusió a la comunitat universitària.

Recerca d’entitats per a voluntaris i voluntàries, segons les demandes dels estudiants.

Assessorament als membres de la comunitat universitària sobre projectes i associacions del 
seu interès.

Seguiment dels nostres voluntaris que es troben en entitats realitzant tasques de volunta-
riat.

Impartició de xerrades especialitzades de voluntariat amb la Federació Catalana del Vo-
luntariat Social.

Reunions explicatives sobre què és l’Oficina del Voluntariat i què s’ofereix des de l’Oficina a estu-
diants, associacions, professorat, etc.

Recerques realitzades amb l’Associació Internacional del Voluntariat i diverses universitats catala-
nes, estatals i europees.

 – Estudi sobre el voluntariat a les universitats de Girona, Ramon Llull i Rovira i Virgili 
(1999)
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 – Situación actual del voluntariado hospitalario en España (2001)

 – Educación, voluntariado y participación en la Unión Europea (2003)

 – Inmigración y voluntariado (2005)

 – Pobreza y voluntariado (2011) (Coordinada per la URV)

Demandes de voluntaris/àries

Des del setembre de 2016 fins al maig de 2017, s’han posat en contacte amb l’Oficina del 
Voluntariat un total de 31 entitats per difondre els seus projectes de voluntariat. Són les 
següents:

 – Fundació Catalunya - La Pedrera - Espai Social Reus

 – Associació Aurora

 – Associació Quilòmetre Zero - Projecte Rossinyol

 – Escola Pau Delclòs 

 – Projecte Comunitats d’Aprenentatge - (diverses escoles)

 – AFANOC Tarragona

 – Fundació Formació i Treball

 – Associació ASPERCAMP

 – Creu Roja

 – Associació Mediambiental la Sínia

 – Plataforma Aprofitem els Aliments

 – ONCE

 – Fundació Banc dels Aliments - Comarques de Tarragona

 – Associació Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa

 – L’Associació Pax Mundo

 – Fundació Onada

 – Acció Contra la Fam

 – Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Tarragona

 – Associació de Robòtica de la URV

 – Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles i Club Social El 
Porxo de Reus.

 – Residència i Centre de Dia Roger de Llúria de Reus

 – Fundació Santa Teresa

 – Associació Tàrraco Salut

 – Recompte Persones Sense Sostre Tarragona
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 – Fundació Universia

 – Red Interuniversitaria de Voluntariado Ambiental (RIVA)

 – Fundació Lovexair

 – Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

 – JUP ONCE

 – Parròquia de Sant Josep Obrer (Torreforta)

 – Tàrraco Salut

Altres activitats

 – Reunió i presentació, el dia 18 de octubre de 2016, amb Fundació Catalunya La 
Pedrera per fer difusió de projectes i estada a la Facultat de Ciències de l’Educació 
i Psicologia (FCEP).

 – Reunió i estada a la FCEP de Creu Roja, el 20 de octubre de 2016, per fer difusió 
de projectes.

 – Sessió de treball, el 13 de desembre de 2016, amb la Fundació Repsol.

 – Reunió, el 23 de novembre de 2016, amb el Sr. Jordi Alasà, cap de l’Àrea de Dina-
mització Social de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, per la seva col·laboració 
en la campanya de Joguines Solidàries URV 2016.

 – Assistència als Premis Lluís Martí 2016, de la FCVS (Federació Catalana del Volun-
tariat Social), i participació de M. Conxa Torres com a membre del jurat de Relats 
de Voluntariat.

 – Participació, el 9 de desembre de 2016, al programa de Tarragona Ràdio, per a la 
recollida de joguines.

 – Reunió, el 12 de desembre de 2016, amb el vicerector Jordi Tous i URV Solidària 
(Joan Fuster) a Barcelona, “Voluntariat i immigració”.

 – Reunió, el 24 de gener de 2017, amb el vicerector Jordi Tous. Es tracta el tema de 
formació en l’àmbit del voluntariat i compromís social a la URV.

 – Reunió, el 10 de febrer de 2017, amb la FCVS i el vicerector Jordi Tous per a la for-
mació en l’àmbit del voluntariat i compromís social de la URV.

 – Reunió, el dia 21 de febrer de 2017, amb la Sra. Cristina Rodríguez, tècnica de 
la FCVS a Tarragona, per analitzar la participació de la URV com a partner en un 
projecte social.

 – Reunió i estada, el 2 de març de 2017, amb Fundació Formació i Treball, per fer 
difusió dels projectes a la FCEP.

 – Reunió, el dia 6 de març de 2017, amb la Sra. Noèlia Vico de Creu Roja Reus per 
tractar sobre voluntariat.

 – Reunió, el dia 22 de març de 2017, amb l’Associació d’Amics de la Gent Gran a 
Tarragona amb la Sra. Magda Civit.

 – Reunió, el 7 d’abril de 2017, de 10 a 13h, amb la FCVS a Tarragona.



97

 – Participació, el 27 de maig de 2017, com a membre del jurat del Premi de Relats 
Breus sobre el Voluntariat “Lluis Martí” de Tarragona i assistent al lliurament dels 
premis dins del Tast Social.

Xerrades informatives sobre l’Oficina i el voluntariat: 

 – 28 de novembre de 2016 de 17 a 19h, xerrada sobre l’Oficina del Voluntariat i  la 
federació Catalana del Voluntariat Social als estudiants de Nutrició de la 

 – Facultat de Ciències de la Salut i Medicina de Reus.

 – 2 de maig de 2017, de 11 a 13 h, xerrada sobre l’Oficina del Voluntariat i la Fede-
ració Catalana del Voluntariat Social als estudiants de primer del Grau de Treball 
Social, dins de l’assignatura Pedagogia Social, a la Facultat de Ciències Jurídiques.

Col·laboració contínua amb la Federació Catalana de Voluntariat Social a Tarragona inter-
canviant informació de demanda de voluntaris/àries. També s’ha organitzat en algun curs 
una taula rodona sobre voluntariat per als estudiants universitaris.

Estudiants que hi col·laboren

Des de l’inici (1999), al voltant de 400 estudiants han contactat, a través de l’Oficina, amb 
entitats de voluntariat per aportar el seu treball i temps de dedicació als projectes progra-
mats. Hi ha molts estudiants, però, que ja estan fent tasques de voluntariat sense contactar 
amb l’Oficina, ja que participen en associacions d’activitats de lleure infantil i juvenil, 
voluntariat cultural i de medi ambient, etc.

Durant aquest curs, des del mes de setembre de 2016, s’han posat en contacte amb l’Ofi-
cina del Voluntariat 56 persones, de les quals n’han formalitzat el registre un total de 16, 
totes també estudiants de diferents ensenyaments que s’imparteixen a la nostra Universitat, 
concretament:

També hem de tenir en compte que, durant la campanya de recollida de joguines, al mes 
de novembre i desembre, una vintena de voluntaris s’han posat en contacte amb l’Oficina 
per participar en la recollida, neteja i distribució de les joguines recollides. 
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Perfil de voluntaris demandat

 – Gent jove motivada per la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

 – Persones amb el convenciment personal de la necessitat del treball solidari.

 – Gent de caràcter obert, emprenedors, creatius, amb possibilitats de fer xerrades en 
centres d’ensenyament.

 – Treballadors socials, pedagogs, educadors, sociòlegs, juristes.

 – Persones amb nocions de psicologia, educació social, educació especial...

 – Persones interessades pel medi ambient.

 – Persones majors de 18 anys interessades a prestar un servei.

 – Joves que tinguin ganes de compartir el seu temps i a qui els agradin les activitats 
d’esbarjo.

 – Persones amb iniciativa i facilitat o capacitat de treball en equip.

 – Persones que vulguin treballar amb discapacitats intel·lectuals per contribuir a mi-
llorar-ne la qualitat de vida.

 – Estudiants que disposin d’unes hores a la setmana.

 – Persones amb disponibilitat horària, amb compromís.

 – Majors d’edat, amb compromís de regularitat, confidencialitat, responsabilitat i dis-
posició per a la participació i la formació.

 – Persones amb coneixements d’informàtica.

 – Persones tranquil·les i amb bona disposició a escoltar, aportant alegria i optimisme.

 – Persones sensibilitzades en l’àmbit on volen fer el voluntariat.

Entitats col·laboradores

A l’iniciar el curs comptàvem amb la col·laboració de 92 entitats (75 de registrades) d’àm-
bits diferents. 

Amnistia Internacional – Tarragona

Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí. Secció Territorial de Tarragona

Associació Reus Societat Civil Solidària i per la Pau

Comitè de Solidaritat Oscar Romero

Coordinadora Baix Camp per la Pau

Entredobles

Intermón Oxfam
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Mans Unides

SETEM

SOS Racisme

UNICEF

Justícia i Pau

ACELL

Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa

Associació de Pares amb Fills Espina Bífida

Associació de Pares de Minusvàlids Baix Camp

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral

ATAFANIAS

Centre Aurora

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

Club Vaixell

Estela, Societat Cooperativa Catalana Limitada

Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics

FRÀTER

Fundació GINAC

Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell

Fundació Tallers de Catalunya Onada. Servei de Teràpia Ocupacional

Fundació TOPROMI

Hospital de dia “Mas Sabater”. Fundació Esclerosi Múltiple

Organització Mundial de Cecs (ONCE)

Residència per a Grans Disminuïts Físics

Associació Ment i Salut “la Muralla”

Associació d’Alcohòlics Rehabilitats

La Gavina

Servei Municipal de Drogodependències

Associació de Voluntaris del Tarragonès

Fundació Pere Badia

Hospital Comarcal Móra d’Ebre / Unitat Sociosanitària

Hospital de la Santa Creu

Institut Municipal de Serveis Socials

Acciónatura

Associació Mediambiental La Sínia

Associació de Diabètics de les Comarques Tarragonines

Asociación Provincial de Laringectomizados y Mutilados de la Voz

Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut

Hospital Universitari Sant Joan de Reus (SAM)

JAL (Junta de Acción contra la Lepra) - Amigos de los Leprosos

Lliga Contra el Càncer de les Comarques Tarragonines
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Agrupament Escolta i Guia Xaloc

Asociación de Familiares de Niños Hiperactivos

Associació per la Promoció Ocupacional i Social

Càritas Diocesana de Tarragona

Càritas Diocesana de Tortosa

Càritas Interparroquial de Reus

Càritas Interparroquial de Tarragona

Casal Sant Josep Obrer

Centre Obert de Torredembarra

Fundació “Josep Pont i Gol”. Centre de Promoció Juvenil i de la Dona

Fundació Casal l’Amic

Fundació per la Pau

Fundació Pública Municipal Per la Infància i la Joventut

Germanies

Inclou: Gais i Lesbianes en l’Educació

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (demarcació de Tarragona)

Save the Children

Servicio de Atención para Inmigrantes y Refugiados

AFAC (Associació de Famílies Adoptants a la Xina)

Banc d’Aliments

CEDARI de Catalunya

Creu Roja

Federació Catalana De Voluntariat Social

Hotel d’Entitats

Servei d’Informació i Captació de Voluntariat CR-TGN

Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona (Afat)

Educacrític

Milk Happening

Aspercamp

Fundació Casal Amic

GEPEC

Associació de Celíacs de Catalunya

Associació Ceradai – Institut de Recerca Cultural Ciutadana

Associació de Síndrome de Down de Tarragona

Fundació Formació i Treball

La Tutela, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics i Persones Grans

Atzavara Arrels Tortosa

Fundació Vicente Ferrer

Fundación Sonrisas de Bombay

Residència i Centre de Dia Roger de Llúria

GEPEC
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Fundació Formació i Treball

No obstant això, durant aquest curs s’hi han registrat 5 entitats més així que, actualment, 
en total disposem de 80 entitats registrades:

 – Cooperació Activa al Camp de Tarragona (Cooperació Internacional)

 – ASPERCAMP (Diversitat funcional i/o salut mental)

 – AFANOC (Salut)

 – Fundació LOVEXAIR (Salut)

 – Associació Quilòmetre Zero (Infants i joves)

 – FACUA Catalunya Consumidors en Acció

 – Associació Jove Gitana de Tarragona

Entitats classificades per àmbits:

Recursos humans i materials

L’Oficina del Voluntariat és gestionada per la responsable, la Dra. Conxa Torres, i una be-
cària del Consell Social de la URV, Paula Sánchez. També compta amb el suport del vice-
rector d’Universitat i Societat, el Dr. Jordi Tous.

Algunes tasques dels participants:

 –  Atendre visites d’estudiants i entitats.

 –  Planificar la gestió de l’Oficina.
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 –  Programar reunions.

 –  Fer formació contínua sobre voluntariat.

Valoració dels resultats i conclusions

L’Oficina del Voluntariat de la URV realitza una tasca social molt important vers les entitats sense 
ànim de lucre del nostre territori, tot i que de manera modesta per les possibilitats i recursos de 
què disposa. Les mateixes entitats valoren molt positivament la relació i el fet que la universitat és 
un potencial important de persones que poden col·laborar en la millora de la nostra societat amb 
l’aportació individual del propi temps i dedicació.

També és una eina fonamental per als estudiants i personal de la URV amb inquietuds, amb 
ganes de fer, amb ganes d›experimentar, d›aprendre, d›ensenyar, de saber, de donar a canvi 
de res, de regalar somriures, d›ajudar als altres de forma altruista, etc. Aquestes persones 
necessiten, d›alguna manera, sentir-se útils, fer alguna cosa per als altres. L›Oficina del 
Voluntariat treballa precisament per això, per canalitzar-ne les necessitats i posar-les en 
pràctica a l›associació més adient. És per això que els voluntaris valoren de manera molt 
positiva disposar d›aquesta eina, i ens expliquen el canvi de visió del món un cop viscuda 
l›experiència del voluntariat.

Per la nostra banda, els que gestionem l›Oficina del Voluntariat tenim molt clar cap on hem 
de seguir. Hem de continuar facilitant aquesta important eina. Seguirem conscienciant la 
nostra comunitat perquè aporti el seu gra de sorra i entre tots fer d›aquest món un món 
millor, un món de tots i per a tots on es respectin els principis democràtics de convivència, 
cooperació, solidaritat, tolerància i igualtat en drets i oportunitats. Perquè el voluntariat és 
una actitud, però també un gran valor que no volem perdre, volem que ens identifiqui. Ens 
sentim compromesos amb la societat i volem contagiar aquest compromís a tota la comu-
nitat universitària.

Integració

Acolliment lingüístic i interculturalitat

El programa d’acolliment lingüístic ha potenciat les accions formatives gratuïtes de català 
per als estudiants nouvinguts i l’organització de festes de benvinguda institucional a l’ini-
ci de cada quadrimestre. Així, un total de 291 alumnes s’han format en cursos de nivells 
inicials de català (A1, A2 i B1), mentre que 303 estudiants de mobilitat han participat en 
les festes de benvinguda. D’altra banda, s’ha encetat una nova línia del foment de la inter-
culturalitat mitjançant el curs virtual Mou-te!, adreçat als estudiants de la URV de mobilitat 
sortint, en col·laboració amb l’I-Center. A l’edició d’estiu hi ha participat 263 alumnes.

Acollida i integració internacional

Aquest curs s’ha consolidat el programa Mentor d’acollida internacional, una de les ini-
ciatives impulsades per la Universitat que executen les directrius establertes en el PEI per 
reforçar la interacció amb la comunitat universitària internacional i contribuir a la projec-
ció internacional de la institució. Es tracta d’un programa que afavoreix l’acollida i la in-
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tegració cultural, acadèmica i lingüística dels estudiants de mobilitat internacional durant 
la seva estada a la URV i, al mateix temps, afavoreix la internacionalització de l’estudiant 
resident, perquè en fomenta la interacció en contextos d’acollida, interacció multicultural 
i integració. El curs 2016-17 és la cinquena edició del programa, un programa que no ha 
parat de créixer des dels seus orígens. Aquest any hi han participat 54 estudiants mentors 
de tots els centres de la URV, que han «mentoritzat» 116 estudiants estrangers el primer 
semestre i 91 el segon.

Mentors de la URV amb la vicerectora d’Internacionalització

Durant el mes de setembre del 2016 es van celebrar un total de 4 sessions informatives 
dirigides als estudiants de mobilitat internacional, cadascuna d’uns 50 participants. Se’n 
van organitzar 2 al Campus Catalunya i 2 al Campus Sescelades. També es van celebrar 4 
reunions de benvinguda durant el febrer per acollir els estudiants de mobilitat que arriba-
ven el 2n semestre d’aquest curs. Durant aquestes sessions es dona la informació general 
necessària per a un estudiant nouvingut: informació sobre els serveis que proporciona la 
URV (allotjament, associacions d’estudiants), suport i explicació de com funcionen els 
processos administratius a la URV (matrícula, Moodle), i tota la informació general sobre 
l’acollida internacional.

Finalment, s’organitza, conjuntament amb el Servei Lingüístic, una acollida institucional 
de l’estudiantat internacional adreçada a tots els estudiants –internacionals ja siguin de 
grau, màster o doctorat– per tal d’afavorir-ne la integració a la comunitat universitària i 
donar-los una benvinguda institucional. La Dra. Mar Gutiérrez-Colon Plana, vicerectora 
d›Internacionalització; John Bates, coordinador del Servei Lingüístic, i Marina Casals, cap 
del Centre Internacional, fan els parlaments de benvinguda. Després els estudiants parti-
cipen en tallers sobre cultura catalana, danses tradicionals de Tarragona i tast de vins que 
elabora la Facultat d›Enologia. La celebració es tanca amb un refrigeri.
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Foto de grup de la sessió d’acollida institucional als estudiants internacionals

Integració de persones amb discapacitats: col·laboració amb centres especials d’ocupació

Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (SIFU): manteniment de la jardineria del campus 
Sescelades, del campus Catalunya, del campus Bellissens i de la Facultat de Turisme i Ge-
ografia.

Impuls al desenvolupament sociocultural

Aula de música

Coral de la URV

A la primavera de l’any 1991, es constituí la Coral Universitària, formada per professors, 
estudiants i personal d’administració i serveis.

La Coral de la URV, ara ja plenament consolidada, ha desenvolupat un seguit d’activitats, 
ha assolit un merescut prestigi i ha aconseguit agrupar un important nombre de cantaires.

Si t’interessa l’expressió musical en les seves diverses formes i manifestacions i t’agradaria 
organitzar activitats relacionades amb la música com a mitjà de formació i difusió cultural, 
segur que a la Coral de la URV t’hi trobaràs.

ACTUACIÓ ACTE INAUGURACIÓ CURS ACADÈMIC 2016-17
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Coral i Orquestra de la URV. Teatre Bartrina, Reus. Divendres 16 setembre a les 12h.

CONCERT 25 ANYS URV

Concert Coral URV i cors de nens i noies de l’Escola de Música de la Selva del Camp. 
Orquestra Camera Musicae. Marta Mathéu i Josep Ramon Olivé, solistes. Mass of the chil-
dren, de John Rutter. Palau de Congressos de Tarragona. Diumenge 23 d’octubre del 2016.

CONCERT AUDITORI HOSPITALET

Concert de la Coral de la URV a l’auditori de l’Hospitalet de l’Infant. Concert organitzat per 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. Obres de Mozart, Fauré, Vila, tradicionals catalanes i Little 
jazz mass, de Chilcott. Al·leluia de Manuel i de Cohen. Alan Branch, piano. Dissabte 3 de 
juny a les 22h.

CONCERT ORGANITZAT PER LA FCEC

Concert de la Roda Coral organitzat amb la FCEC (Federació Catalana d’Entitats Corals) a 
l’Aula Magna del Campus Catalunya. Coral de la URV, Capella Gramalla de Barcelona i 
Cor del Conservatori de Sant Cugat. Dissabte 19 de novembre. Campus Catalunya.

CONCERT DE NADAL

Concert de Nadal de la URV. Campus Catalunya. Coral, Orfeó i Orquestra de la URV. Di-
vendres 16 de desembre.

CONCERT DE NADAL A LA CANONJA

Concert de Nadal. Organitzat per l’Ajuntament de la Canonja. Obres tradicionals. Piano: 
Alan Branch. Solista: Mercè March. Església de Sant Sebastià. Dissabte 17 de desembre.

RÈQUIEM DE MOZART. CATEDRAL TARRAGONA

Concert Coral i Orquestra de la URV. Diumenge 19 de març, a les 19h, a la Catedral de 
Tarragona. Col·laboració amb Joventuts Musicals de Tarragona. Mireia Tarragó, Eulària Fan-
tova, Albert Cid, Xavier Casademont, solistes. Direcció: Montserrat Rios.

RÈQUIEM DE MOZART. SANTES CREUS

La Coral i la Orquestra de la URV interpretaran el Rèquiem de Mozart el dissabte dia 1 de 
juliol, a les 21.30h, al Monestir de Santes Creus. Es tracta d’un concert solidari organitzat 
per la Fundació Música Solidària. Coral i Orquestra de la URV, Cor i Orquestra UNESCO 
de Barcelona, Maria Mateu, soprano; Laura Vila, mezzo; Beñat Egiarte, tenor; Pau Bordas, 
baix, i Gonçal Comellas, director.

CONCERT INAUGURACIÓ 11è SIMPOSI MUNDIAL DE CANT CORAL. 

BARCELONA

La Coral de la URV participarà amb altres cinc cors catalans al concert d’inauguració de 
l’11è Simposi Internacional de Música Coral, que se celebrarà a Barcelona del 22 al 30 de 
juliol del 2017. En aquest concert inaugural, que es farà a l’Auditori de Barcelona, s’estre-
narà l’obra “L’indòmit corser” de Marc Timón. També es cantaran cançons dels “Ressons 
de l’Al-Àndalus”. És un gran repte i un gran honor per a la coral de la URV participar en 
aquest concert. La coral ha estat seleccionada entre tots els cors catalans i serà l’única coral 
universitària que hi participi.
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Orquestra de la URV

Concert del Rèquiem de Mozart a la catedral de Tarragona, 11 març.

Activitats dutes a terme

Assajos:

20 sessions, de dijous vespre, divendres vespre i dissabte al matí.

Calendari:

Proves d’accés: per vídeo, al llarg de la segona quinzena d’agost.

Primer assaig: dissabte 3 de setembre.

16 de setembre: acte d’inauguració de l’any acadèmic, Teatre Bartrina, Reus.

15 d’octubre: concert de la inauguració del Campus Extens de la URV, en col·laboració 
amb l’Antena del Coneixement i l’Institut Català de les Dones. Santa Coloma de Queralt, 
Teatre Municipal L’Estrella. Enllaç: <http://diaridigital.urv.cat/sinaugura-el-curs-academic-
del-campus-extens-de-la-urv-a-santa-coloma-de-queralt/>.

21 d’octubre: investidura honoris causa de M. À. Torres.

23 d’octubre: excursió a Farena.

20 de novembre: concert en motiu del desè aniversari del Campus de les Terres de l’Ebre i 
els 25 anys de la URV. Tortosa, Auditori Felip Pedrell.

Enllaç: <http://www.ebredigital.cat/cultura/2071-la-urv-commemora-els-10-anys-del-cam-
pus-terres-de-l-ebre-en-un-concert-a-tortosa>.

16 de desembre: acte de celebració dels 25 anys de la URV, Teatre Tarragona.

Enllaç: <http://diaridigital.urv.cat/josep-m-bricall-la-universitat-rovira-i-virgili-es-duna-
continuitat-envejable/>.

17 de desembre: excursió a la Mola de Llaberia.
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18 de desembre: concert de Nadal en col·laboració amb l’Antena del Coneixement. L’Hos-
pitalet de l’Infant, teatre-auditori.

20 de desembre: concert de Nadal de l’Aula de Música, conjuntament amb l’Orfeó i la 
Coral. Aula Magna. Seguidament, sopar de Nadal de l’Orquestra i la Banda.

27 de gener: concert de música de cambra en motiu de la XXXIII Recepció Anual d’Enti-
tats del Centre de Lectura de Reus. Enllaç: <http://reusdigital.cat/noticies/agenda/recepcio-
anual-dentitats-del-centre-de-lectura>.

12 de febrer: esquiada.

11-12 de març: stage de treball amb els professors convidats Pedro Gandía i Lorenzo Cop-
pola, i assaig conjunt amb la Coral i Montse Ríos. La Selva del Camp.

11 de març: concert de l’Orquestra de la Universitat de València. TAS de Salou.

19 de març: concert del Rèquiem de Mozart amb la Coral, solistes convidats i Montse 
Ríos. Catedral de Tarragona. Enllaç: <http://diaridigital.urv.cat/la-coral-i-lorquestra-de-la-
urv-omplen-la-catedral-de-tarragona-amb-el-requiem-de-mozart/>.

5 d’abril: investidura honoris causa de R. Gomis. 

8 d’abril: concert com a formació convidada als actes del Centenari de la Unió Filharmò-
nica d’Amposta. Auditori de l’associació, Amposta. Enllaç: <http://www.lafila.cat/pagina.
asp?id=941&i=ca>.

9 d’abril: excursió al Montsant.

25 de juny: concert de final de curs. Aula Magna.

1 de juliol: concert del Rèquiem de Mozart dins del Festival de Música de Santes Creus, 
amb la Coral de la URV, l’Orquestra UNESCO, solistes convidats i el director Gonçal Co-
mellas. Enllaç: <http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/301238/ca/
festival-musica-santes-creus-uneix-solidaritat-compromis.do>.
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Resum de l’any

Enguany, el que havia començat com un curs ple de projectes ha acabat sent un any més 
aviat difícil, que ha permès aprendre moltes coses sobre nosaltres mateixos.

Inicialment, l’orquestra i la banda partien de molt bones condicions, amb un col·lectiu 
total de 70 músics i molt bon nivell musical, que s’havia treballat durant els dos anys ante-
riors. Per tant, l’objectiu per al 2017 no era seguir escalant en aquest sentit, sinó consolidar 
la banda com a nova formació, ampliar la formació a la música de cambra i, sobretot, 
reforçar la cohesió social del grup, que havia crescut molt en poc temps.

Musicalment, es preveia un projecte per trimestre:

- 1r trimestre: programa conjunt banda-orquestra de música americana.

- 2n trimestre: Rèquiem de Mozart per a l’orquestra, concert separat per a la banda.

- 3r trimestre: programa conjunt banda-orquestra de música russa amb la 5a Simfonia de 
Txaikovski.

El primer trimestre, però, no va tenir res a veure amb això, ja que ens van sortir dues 
propostes de concert (octubre a Sta. Coloma i novembre a Tortosa) que ens van obligar a 
canviar tots els plans i a recuperar el repertori de l’any anterior. Finalment, vam preparar 
3 programes diferents en 3 mesos, ja que al desembre teníem el concert de Nadal (L’Hos-
pitalet i Aula Magna). Això, que hauria pogut ser un focus de motivació, va tenir l’efecte 
contrari i va desgastar molt els músics, ja que els va saturar.

El segon trimestre es preveia molt més tranquil, amb —ara sí— un sol programa per a la 
banda i un per a l’orquestra, tal com s’havia previst. El problema, aquest cop, va ser la 
intermitència dels assajos, lligada a la dificultat d’una gran obra com és el Rèquiem de 
Mozart. A més, els músics que tocaven tant a la banda com a l’orquestra es van saturar per 
haver de preparar dos programes complets alhora. Hi va haver bastanta inconsistència en 
l’assistència als assajos, cosa que va cansar els músics que són regulars.

Per altra banda, cal remarcar l’èxit musical de l’experiència de la música de cambra (con-
cert al Centre de Lectura), del Rèquiem de Mozart a la Catedral i del concert de la banda 
a Amposta, així com la valoració molt positiva de l’stage a la Selva del Camp amb els pro-
fessors convidats. 

Finalment, de cara al tercer trimestre, ens ho hem pres amb molta més calma. Tornem a 
fer un concert conjunt entre banda i orquestra. La banda repeteix una obra del trimestre 
anterior i n’afegeix només una de nova, mentre que l’orquestra no farà la 5a de Txaikovski, 
sinó la 2a de Beethoven, molt més assequible. Malgrat tot, cal dir que hi ha hagut moltes 
baixes inesperades de cara a aquest trimestre. Gran part de les persones que han deixat 
la formació són joves que venien per primera vegada i que no han adquirit el compromís 
complet, altres són músics que es desplacen de lluny. Finalment, un altre factor important 
ha estat l’allargament de la temporada fins a finals de juny i inicis juliol i la coincidència 
amb exàmens a la Universitat i proves d’accés als conservatoris superiors.

Pel que fa a la branca social, les sortides col·lectives com les excursions, l’esquiada i el 
mateix stage a La Selva han sigut un èxit. Cal continuar-hi treballant, ja que és allò que ens 
farà ser alguna cosa més que reunir-nos per tocar junts, i el sentiment de comunitat és el 
que farà que tots els músics se sentin seu el col·lectiu.
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Assoliments

 – Col·laboració amb el Conservatori de Tarragona: atès el gran nombre d’alumnes 
del Conservatori de Tarragona que desitgen formar part de la nostra orquestra, hem 
establert una manera de treballar conjunta per evitar les coincidències de calendari. 
Això s’ha fet també amb la Banda Unió Musical de Tarragona i la Banda Simfònica 
de Reus.

 – Inscripció a la Federació Catalana de Societats Musicals: amb ells volem dur a 
terme un projecte d’estrena d’obres per banda i orquestra escrites per compositors 
catalans. Hi ha ja dues obres encarregades a Elies Espí (Tarragona) i Josep Ollé (La 
Sénia). La participació en la FCSM ens donarà renom més enllà de la nostra demar-
cació i originarà un seguit de sinergies per tot Catalunya.

 – Col·laboració amb l’Editorial Ficta: l’editorial publicarà les obres estrenades per la 
nostra orquestra i en farà promoció per tot el país per tal de donar-los recorregut 
i establir-nos com a punta de llança de la creació de repertori per a formacions 
amateurs.

 – Reforç dels llaços amb el territori gràcies als concerts per a les Antenes del Conei-
xement, el concert al Centre de Lectura de Reus i la participació en els actes de 
celebració del Centenari de la Unió Filharmònica d’Amposta.

 – Compra de material de percussió pel valor de 1.000€, consistent en una caixa de 
concert, uns plats, i el material accessori que requereixen.

 – Invitació de dos professors convidats (Pedro Gandía i Lorenzo Coppola) de prestigi 
internacional per formar els músics (stage de La Selva al març).

 – Participació conjunta en una producció musical amb la Coral de la URV (Rèquiem 
de Mozart al març).

 – Participació conjunta en una producció musical amb una orquestra professional 
i un director convidat (Orquestra UNESCO, Gonçal Comellas, Rèquiem al juliol).

Suport institucional de la URV

Molts dels projectes que tenim com a orquestra no depenen només de la tasca del director, 
sinó de la gestió per part de les instàncies més altes en la jerarquia de la Universitat. Cal 
que la Casa ens ajudi per portar a terme els següents projectes de cara al futur:

 – Ampliació del reconeixement de crèdits de lliure elecció fins a 3, que vam demanar 
l’any passat per a enguany, però que encara no ha tingut lloc.

 – Coincidència d’horaris entre els actes oficials, com ara les investidures honoris cau-
sa o les inauguracions d’any acadèmic. Aquests actes es fan en horari lectiu i, al-
hora, no es permet als alumnes sortir de classe per venir a tocar, cosa que ens posa 
en gran dificultat quan se’ns demana de participar-hi. Cal que s’assumeixi com a 
política de tota la universitat que els professors hagin d’autoritzar els alumnes per 
venir a tocar.
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 – Projecte de música catalana en col·laboració amb la Federació de Societats Musi-
cals i l’editorial Ficta, per al qual ja hem tingut les reunions. Cal signar els convenis 
i convocar la roda de premsa de presentació oficial.

Futur

Afortunadament, aquest darrer any una mica accidentat ens ha permès aprendre moltes 
coses sobre nosaltres mateixos. De cara l’any que ve, es tindrà una reunió col·lectiva amb 
tots els músics per decidir el model d’orquestra que es vol, en especial pel que fa a fre-
qüència d’assajos, dia de la setmana i mesos d’activitat. Com sempre, la presa col·lectiva 
de decisions reforça la sensació de pertinença i el compromís. 

Alhora, musicalment, el projecte instrumental de la universitat és d’una solidesa remarca-
ble, que ens fa sentir molt orgullosos de formar-ne part.

Excursió al Montsant, 9 abril.

Orfeó de la URV

L’Orfeó de la URV es va crear durant el curs 2006-07 per Montserrat Ríos, amb l’objectiu 
de donar resposta a moltes persones que manifestaven el seu interès per cantar a la Coral 
de la URV. Per raons de nivell musical, vocal i també de grandària del grup, es va optar per 
la creació d’aquest nou grup coral.

Direcció:

La directora és Núria Giménez Alario des de fa tres cursos. 

Assajos:

Els assajos van començar el 28 de setembre de 2016 i s’han realitzat tots els dimecres a 
la nit, fins al dia 14 de juny de 2017. Només s’ha interromput l’activitat a les vacances de 
Nadal i Setmana Santa, tal com marca el calendari escolar. 
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Concerts i activitats:

20 de desembre de 2016: Concert de Nadal, juntament amb la Coral de la URV i l’Orques-
tra de la URV.

8 d’abril de 2017: Jornada de treball de l’Orfeó a l’alberg Santa Maria de Coma-ruga. L’Or-
feó va fer un taller de moviment i cos durant el matí, a càrrec de Montserrat Baiges i, a la 
tarda, es va fer assaig del repertori amb la directora, Núria Giménez. 

17 de juny de 2017: Concert de final de curs i celebració del desè aniversari de la creació 
de l’Orfeó. 

Compromisos per al curs vinent: 

7 d’octubre: Concert a Vilallonga. 

17 de març: Concert celebració del desè aniversari del Cor In Crescendo (Tarragona, lloc 
per determinar).

2 de juny: Concert al Teatre Tarragona, amb altres corals de la ciutat (desè aniversari del 
Cor In Crescendo).

Aula de teatre

L’Aula de Teatre de la URV ha celebrat durant aquest curs 2016-17 un ampli ventall de 
cursos formatius i de recerca. Els objectius de l’Aula són:

 – Oferir una formació de qualitat per a un territori de qualitat.

 – Donar una formació en profunditat per a un desenvolupament decidit de la creati-
vitat.

 – Crear espais de trobada per compartir experiències.

 – Fomentar espais de recerca per possibilitar el creixement com a persones i com a 
nuclis de creació.

 – Esdevenir espai de llibertat per proposar reflexions al voltant del nostre entorn i la 
nostra realitat social.

 – Participar i compartir projectes del territori lligats a la creació contemporània.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT EL CURS



112

En col·laboració amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, hem de-
senvolupat el projecte Experimenta Teatre, que ha ofert a tota la comunitat universitària a 
tot el territori tarragoní una àmplia oferta formativa i de recerca al voltant de les arts escè-
niques. Les activitats s’han dut a terme al Teatre Camp de Mart, de Tarragona.

Tallers, cursos i laboratoris

EA!

ExperimentA

(Laboratori: Espai educatiu i formatiu en arts escèniques i visuals)

TEATRE PER TOTHOM

AULA DE TEATRE DE LA URV

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

www.experimentateatre.com

Taller 1: Introducció al teatre 

Del teatre festiu al teatre compromès i crític. Una mirada en profunditat al treball de l’actor 
com a protagonista de la creació escènica.

Taller 2: Teatre de text

El text teatral, una eina al servei de la posada en escena i un aprenentatge per configurar la 
construcció de personatges i la seva capacitat comunicativa.

Laboratori 1: Teatre clàssic romà (reconstrucció històrica)

Espai de creació, recerca i investigació teatral al voltant del teatre romà clàssic. Un espai 
d’arqueologia teatral.

Laboratori 2: Teatre contemporani

Espai de creació, recerca i investigació teatral al voltant de l’acció escènica.

Laboratori 3: Teatre i educació

Espai de creació, recerca i investigació teatral al voltant del teatre i l’educació com a eina 
de formació integral de la persona.
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QUÈ S’APRÈN EN AQUESTS TALLERS I CURSOS?

 – A utilitzar el llenguatge escènic com a catalitzador de les nostres capacitats indivi-
duals i col·lectives.

 – A ser creatius, a controlar la veu, els textos i el cos.

 – A tenir eines d’improvisació en àmbits múltiples.

 – A observar la realitat des d’òptiques diferents. 

 – A gaudir de l’expressivitat a través de les intel·ligències múltiples. 

QUÈ VALOREM I POTEMCIEM?

 

 – Aprendre a treballar en equip.

Festival Tàrraco Viva

Un any més, l’Aula de Teatre de la URV, conjuntament amb la companyia Zona Zàlata, ha 
continuat desenvolupant una tasca de recerca en l’àmbit del teatre clàssic grecollatí.

Com a resultat d’aquesta recerca, hem presentat un espectacle teatral dins del Festival Tàr-
raco Viva de Tarragona, amb actuacions durant la segona quinzena de maig al teatre Camp 
de Mart de Tarragona (19, 20, 23 i 24 de maig de 2107).

THEATRON

(Una aproximación a los orígenes del teatro occidental)

“…En honor de los dioses en cuyas despiadadas manos están el cielo y el infierno, 
se reunieron los hombres en el ancho círculo del teatro…”.

“¡Ven, o musa, y entra aquí en los sagrados coros! Alégrate con nuestro cántico y 
contempla la muchedumbre del pueblo que se asienta aquí por millares…”

Después de una apasionante inmersión en el mundo del teatro popular romano y 
reflexionando sobre sus orígenes, el hilo conductor nos ha llevado, sin duda alguna, 
a la Grecia clásica donde, por un lado, textos de un valor literario, poético y teatral 
y, por otro, un teatro popular, nos observan desde la distancia y nos proyectan una 
sabiduría escénica que ha perdurado a lo largo de los tiempos y que nos ha dejado 
un listón de cualidad y creatividad difícil de superar, sentando las bases de aquello 
que denominamos artes escénicas.



114

El Aula de teatro de la URV ofrece, a partir de estas premisas, una reconstrucción 
del momento más apasionante del teatro clásico, el paso del ritual al teatro como 
tal, con sus personajes y su estructura escénica definida. Unas acciones alrededor 
del dios Dioniso y sus ditirambos, una poesía lírica cercana al concepto escénico, 
un coro que se reinventa a través del corifeo y que finalmente se transforma en 
escena pura con las grandes tragedias y las grandes comedias en escena. Y, para-
lelamente, un teatro popular arropado por la transgresión y el divertimento social. 
¡Que empiece el ritual, que empiece el espectáculo!

Fitxa artística

 
Repartiment

Actors: Aula de Teatre de la Universitat Rovira i Virgili

Guió i dramatúrgia: Joan Pascual i Enric Garriga

Escenografia i atrezzo: Álex Manríquez

Màscares i vestuari: Marta Grau

Producció: Ajuntament de Tarragona, URV, Zona Zàlata

Assessorament: Marta Grau, Joan Rioné i Enric Garriga

Tècnics: Ramón Civit, Sergi Roig, Álex Manríquez

Direcció: Joan Pascual 

Agraïments: Equip tècnic i humà de Tàrraco Viva i Joan Rioné (Genovesa Narratives Tea-
trals)

Col·labora: Nemesis

Aquest espectacle està dedicat a Maite Blay, Joana Zaragoza i Jesús Carruesco per la seva 
continuada col·laboració en l’assessorament filològic.
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Espectacles estrenats en els tallers

AULA DE TEATRE DE LA URV

Espectacles de final de curs

Curs 2016-17

Taller 1 d’introducció al teatre

+ futVol perfabor! (Acció/performance)

+ futVol perfabor! És una acció teatral de l’Aula de Teatre de la URV, que pretén ser un 
crit de malestar contra la manipulació del l’oci i el degoteig constant d’informació banal. 
Alhora, esdevé un retorn al nostre passat i a l’origen de les dramatúrgies antigues, on allò 
lúdic i ritual es barrejava en una composició total.

Viver escènic

Espai de col·laboració amb grups, col·lectius i persones vinculades amb l’Aula de Teatre de 
la URV, per tal d’oferir acompanyament i assessorament en processos creatius.

Escena Primavera URV

Dins dels actes de celebració dels 25 anys de la URV, l’Aula de Teatre ha organitzat un 
festival de primavera.
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TEATRE I MÚSICA PER A TOTHOM

20 d’abril 19,30h

+ futVol perfabor! (Acció/performance)

+ futVol perfabor! És una acció teatral de l’Aula de Teatre de la URV, que pretén ser un 
crit de malestar contra la manipulació del l’oci i el degoteig constant d’informació banal. 
Alhora, esdevé un retorn al nostre passat i a l’origen de les dramatúrgies antigues on, allò 
lúdic i ritual, es barrejava en una composició total. 

27 d’abril 19.30h

Genovesa Narratives Teatrals

Terra Baixa (Teatre d’objectes / versió poètica)

“Hi havia una vegada una noia que es deia Marta i que vivia en un mas, vora la ciutat; 
cada dissabte anava a vendre al mercat. Era tan divertida que, en lloc d’anar caminant, ho 
feia patinant…”.

Així comença la nostra adaptació del clàssic d’Àngel Guimerà. Un espectacle amb titelles 
divertit, plàstic, trepidant… i on l’espectador n’esdevindrà protagonista.
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4 de maig 19.30h

Aula de Teatre URV i Zona Zàlata

A la casa de Mecenes (Teatre)

Espectacle de pantomima romana que fa un recorregut per diferents registres (pantomima 
còmica, pantomima tràgica). Una història on es poden reviure diferents formes de vida dels 
actors i actrius i de les companyies en època romana. Una comèdia divertida, esbojarrada 
i carregada d’elements teatrals visualment i corporalment potents.

11 de maig 19,30h

Stromboli Jazz Band (Música)

Un grup de jazz popular, dixieland, swing i altres músiques, integrat per músics professio-
nals del Camp de Tarragona, que tenen una àmplia formació i experiència en aquest àmbit. 

En els seus espectacles es barreja bona música, amb dosis d’humor, teatre i una gran inte-
racció amb el públic.
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Aula de cinema

Al llarg d’aquest curs, l’Aula de Cinema ha participat, col·laborat o organitzat 13 activitats 
on han assistit més de 1.900 persones, que n’han gaudit. Les activitats s’agrupen en:

 – Seminaris de cinema

L’activitat principal sempre ha estat la realització de seminaris de cinema. Aquest 
curs hem continuat amb la mateixa fórmula que en cursos anteriors de demanar 
suggeriments a la comunitat universitària i, entre totes les propostes rebudes, se 
n’han confeccionat els programes. Com cada any, s’han fet nou seminaris de cine-
ma. Cada seminari ha tingut el mateix esquema, amb la projecció de 4 films i un 
debat al final sobre el tema del seminari, de vegades amb la presència de professors 
o persones vinculades amb el tema. Aquests seminaris han estat els següents:

•	 DISTOPIES FUTURISTES (Campus Catalunya) amb la projecció de Fahrenheit 
451, La fuga de Logan, 1984, Gattaca i debat; del 5 al 27 d’octubre de 2016.

•	 LA FAMILIA ES LO PRIMERO (Campus Catalunya) amb la projecció d’El Padrí, 
Un optimista de vacaciones, American beauty, Buenos días i debat amb el 
professora Montserrat Soronellas, del Departament d’Antropologia, Filosofia i 
Treball Social; del 2 al 24 de novembre de 2016.

•	 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (Campus Catalunya) amb la projecció d’Eva, 
Her, Ex Machina, Colossus: el proyecto prohibido i debats a cada film amb el 
professor Miquel Barceló de la UPC; del 12 al 15 de desembre de 2016.

•	 KUBRICK I LA MÚSICA (Campus Catalunya) amb la projecció de 2001: Una 
Odissea de l’espai, La naranja mecánica, El resplandor, Eyes wide shut i debat; 
del 11 al 26 de gener de 2017.

•	 FANTASIES MEDIEVALS (Campus Catalunya) amb la projecció de Els cavallers 
de la taula rodona, Los caballeros de la mesa cuadrada, Lancelot du Lac, Ex-
calibur i debat amb el professora Marta Serrano, del Departament d’Història i 
Història de l’Art; de l’1 al 23 de febrer de 2017.

•	 TELEVISIÓ I CINEMA: PÚBLIC, CONCURSOS I AUDIÈNCIES (Campus Ca-
talunya) amb la projecció d’Historias de la televisión, La muerte en directo, 
Perseguit, El dilema i debat; de l’1 al 23 de març de 2017.

•	 DRÀCULES FORA DE HOLLYWOOD (Campus Catalunya) amb la projecció 
de Dràcula, Vampir (Cuadecuc vampir), Nosferatu, vampiro de la noche, Drá-
cula: pages from a virgin’s diary i debat; del 29 de març al 27 d’abril de 2017.
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•	 CINEMATOGRAFIES EUROPEES ALTERNATIVES (Campus Catalunya) amb la 
projecció d’Un toc de canyella, Cuerno de cabra, En tierra de nadie, Leningrad 
Cowboys go America i debat; del 3 al 25 de maig de 2017.

•	  ELS DECORATS NATURALS: LA NATURA AL CINEMA (Campus Catalunya) 
amb la projecció de Centaures del desert, Solo en el Pacífico, La mujer de la 
arena, El espejo i debat; del 31 de maig al 15 de juny de 2017.

 – Altres activitats (col·laboracions, jornades, projeccions...)

A més de l’organització dels seminaris de cinema, l’Aula de Cinema ha col·laborat 
i participat en altres activitats, com són les següents:

•	 PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ESPAÑA EN DOS TRINCHERAS: LA GUER-
RA CIVIL EN COLOR, organitzat per l’Aula de Cinema de la URV, on es va 
projectar aquest documental i fer un debat sobre la Guerra Civil Espanyola al 
Campus Catalunya de la URV, el 23 de novembre de 2016.

•	 EN EL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CON-
TRA LES DONES, projecció del documental Chicas nuevas, 24 horas amb pos-
terior debat, organitzat per l’Observatori de la Igualtat de la URV i l’Aula de 
Cinema, al Campus Catalunya de la URV, el 25 de novembre de 2016.

•	 PRESENTACIÓ SESSIÓ DE CINEMA DE NO-DO AL MUSEU DE LES TERRES 
DE L’EBRE i posterior debat, organitzat pel Museu de les Terres de l’Ebre a la 
seva seu d’Amposta, dins les activitats de l’Exposició “Aquells vespres de Cine-
ma”, el 13 de maig de 2017.

•	 CINE FÒRUM: 80 ANIVERSARIO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, dins de 
les activitats paral·leles del Congrés 80è Aniversari de la Guerra Civil Espa-
nyola, organitzat pel CECOS (Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials). Cine 
Fòrum organitzat per l’Aula de Cinema de la URV on, entre el 4 i el 10 de 
novembre del 2016, es van projectar i debatre sobre els següents documentals: 
Que mi nombre no se borre de la Historia, La vieja memoria, Morir en Madrid 
i Las Cajas españolas. 

 – Difusió

A banda de tota aquesta activitat, hem de tenir present la presència de l’Aula de 
Cinema a Internet.

•	 FACEBOOK. L’Aula de Cinema té una pàgina a Facebook per difondre les seves 
activitats, amb 1.347 persones agregades o seguidores.

•	 WEB PRÒPIA. L’Aula de Cinema continua treballant per tenir activa la seva 
pàgina web dins de la URV i donar així major difusió a la seva activitat.

Aula d’art

Coordinadors: Antonio Salcedo Miliani – Albert Macaya Ruiz

L’activitat de l’Aula d’Art de la Universitat Rovira i Virgili durant el curs 2016-17 s’ha vist 
afectada pel relleu en la seva coordinació. La jubilació del Dr. Antonio Salcedo, impulsor 
de l’Aula des del seu origen, ha obert un període d’interrupció des de setembre de 2016 
fins al nomenament del nou coordinador, l’abril de 2017. Per tant, en aquesta memòria 
ressenyem les activitats dutes a terme per l’Aula durant l’any 2016, encara sota la coordi-
nació del Dr. Salcedo, i fins a l’inici de la nova etapa, amb la mostra Família, dins el cicle 
“Polititzacions del malestar”.
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Al gener de 2016, l’Aula d’Art du a terme el darrer tram del:

CURS DE COMISSARIAT. De l’estudi de l’artista a l’espai expositiu.

A càrrec de Celia del Diego (actual directora del Centre d’Art la Panera de Lleida), Jordi 
París (director del Museu de Valls) i Antonio Salcedo. El curs compta també amb els crítics 
i comissaris d’exposicions Montse Badia i Oriol Fontdevila.

El contingut del curs es resumeix en els següents punts: 

 – Introducció al treball de recerca amb l’artista

•	 Aspectes metodològics

•	 Creació del pla de treball

•	 Estudi i anàlisi d’una selecció d’obres

 – Introducció a la figura del comissari

•	 Breu cronologia del concepte de comissariat

•	 Responsabilitats, tasques i relacions creatives

•	 Casos d’estudi

 – El muntatge expositiu

•	 Aproximació a la coordinació tècnica d’una exposició temporal, des de la 
preparació a la cloenda

•	 Professionals i tasques presents en la producció i la realització d’una exposició 
temporal: fase de preparació de l’exposició, exhibició, tancament de l’activitat 
i avaluació

Pràctica:

Recerca sobre el treball d’una selecció artistes del territori.

Comissariat, disseny i producció de quatre mostres a l’Aula d’Art, amb la tutoria de Cèlia 
del Diego i Antoni Salcedo.

Exposició d’Arnau Casanoves “La incomoditat”. Del 23 de gener al 15 de febrer de 2016.

Arnau Casanoves presenta un conjunt de pintures de llenguatge radical, que ens remet 
a la figuració neoexpressionista que va tenir els seus referents fonamentals en la pintura 
alemanya i italiana dels anys 80. Casanovas en fa una versió personal, posada al dia, amb 
la incorporació de materials trobats com a suport. La seva narrativa desprèn un to icono-
clasta i espontani. Com diu Aida Marín, alumna del curs de comissariat que va coordinar 
l’exposició: 

Incómoda. Irreverente. Molesta. La obra de Arnau Casanoves puede parecernos así. Nos 
conmina constantemente a la reflexión sobre aspectos no fáciles y apriorísticamente ca-
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muflados en un particular lenguaje formal que no deja indiferente a nadie. Sin embargo, 
cuanto más profundizamos, más complejo se nos hace patente su discurso. A través de 
cada una de las propuestas, el artista introduce el dedo en la herida de la conciencia social 
para recordarnos nuestra naturaleza mimética propia del hombre-masa contemporáneo. 
El planteamiento de esta exposición radica en transmitir una incomodidad a nivel individu-
al o personal, evitando de esta manera caer en el recurso fácil de la crítica social genérica, 
orientada al amorfismo de los grandes poderes fácticos y los rostros indefinidos. Más bien, 
es un proyectil que se dirige contra el espectador como culpable, en su individualidad 
y complicidad, de la aniquilación del devenir. Recuerdo, en este sentido, cuando Arnau 
me dijo: ‘Me gusta más incomodar en pequeño comité, con asuntos más mundanos’, es-
peculando con las acciones (u omisiones) del día a día y invitándonos a ser un poco más 
anárquicos con nosotros mismos.

Imatges de l’exposició:
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Exposició de Núria Rion

“Memòria d’un trasllat”. Del 2 al 16 de febrer de 2016.

El treball presentat per Nuria Rion es basa en una recerca de llarga durada al voltant dels 
masos i casalots en runes que hom pot trobar arreu del Camp de Tarragona. Rion observa 
i documenta el procés de desaparició dels vestigis d’hàbitats rurals disseminats en entorns 
de muntanya, presentant-los com a part d’un cicle de reabsorció natural del paisatge. Alho-
ra, les runes i rastres d’edificacions son presentats com a testimonis muts de vides i històries 
que no són ja part del nostre present si no és com a vestigi. 

L’exposició posa en joc una diversitat de llenguatges, incloent-hi vídeo, instal·lació, foto-
grafies. En paraules dels comissaris:

Núria Rion va realitzar aquesta acció amb el resultat d’una obra de caire escultòric, ara farà 
quatre anys. Un treball de descoberta de construccions en plena natura. Mas Danda, loca-
litzada a les muntanyes de Prades, era un d’aquests vestigis. Un lloc habitat en el passat en 
el qual només quedaven runes, i entre les runes, el que havien estat uns prestatges. És aquí 
on l’artista cerca el testimoni d’una vida passada amb la voluntat de capturar la fesomia 
d’un record en crear una nova peça, que ara trasllada al pati del CRAI.

I és en aquesta exposició on ens parla de la idea del trasllat, aquest estat canviant que 
vertebra la transformació. En ocasions, és deixar enrere els teus orígens per poder avançar. 
Una de les accions més comunes és la d’abandonar el poble per anar a viure a la ciutat 
en busca d’un futur professional i de noves oportunitats. En aquest pas, abandonem part 
del que érem pel que podrem arribar a ser. Per això, recuperar el que érem i posar a sobre 
de la taula aquest mapa experiencial és un dels passos més sensorials i catàrtics del que 
suposa la memòria. Ja sigui pell, ja sigui làtex, ja sigui el fil que cosirà les fulles de la nostra 
història.

Imatges de l’exposició:
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Exposició de diversos autors

“Seguimos estando hasta el coño”, del 3 al 20 de març de 2016.

Exposició col·lectiva de marcat to reivindicatiu, centrada en qüestions de gènere i amb un 
llenguatge radical i irreverent. Inclou diverses manifestacions artístiques com dibuixos, il-
lustració, fanzins, instal·lacions. Tal com es reflecteix al text introductori: 

“Seguimos estando hasta el coño!” és una mostra col·lectiva on s’exposen creacions rea-
litzades per dones que treballen des de diverses disciplines i perspectives, utilitzant l’auto-
edició, el fanzín i la filosofia DIY (fes-ho tu mateix) com a mitjà d’expressió.

Semblen treballs senzills, però contenen una crítica social, política, artística… fruit de 
moltes disciplines que s’uneixen per donar lloc a productes que es contaminen de diversos 
llenguatges.

Aquests processos artístics generen el seu propi context, com si es tractés d’una nova ma-
nera de comunicació. Allunyats dels circuits elitistes del mercat de l’art, es creen com a al-
ternativa i es construeixen canals que reflecteixen el que està passant en la societat actual.

Irreverents, originals, radicals, obres físiques plenes d’errors, objectes de culte per preser-
var, per tocar. Objectes que sedueixen l’espectador per la seva capacitat de provocar. El 
fanzín i l’autoedició utilitzats com exercici d’autogovern i alliberació dins del panorama 
contemporani.
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Imatges de l’exposició:
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Exposició d’Alba Sotorra

 

“Aquelles. Bombes sobre Kobane”. Del 29 de març al 10 d’abril de 2016.

Alba Sotorra, guanyadora del premi Gaudí de cinema a la categoria de documental, des-
plega el seu treball en un terreny híbrid entre la creació artística i el vídeo documental. 
La seva mostra a l’Aula d’Art se centra en el drama viscut per la ciutat de Kobane, situada 
vora la frontera turca d’Iraq, que ha estat víctima del foc creuat en el conflicte que assola 
aquella regió del món. Sotorra proposa una mirada humana al conflicte, amb filmacions 
fetes per ella mateixa in situ, en un context d’alt risc. “Aquelles. Bombes sobre Kobane” és 
una instal·lació que es genera arran d’un audiovisual de 76 minuts de durada que mostra, 
verge i sense alteracions, com la ciutat siriana de Kobane va viure l’atac per part del pretès 
Estat Islàmic, gravat per l’Alba Sotorra, documentalista reusenca que es trobava just allà, 
just en aquell moment, i va filmar-ho. Aquestes imatges resulten d’una gran duresa, no és 
fàcil sentir-se tan a prop, ja que sempre ho hem vist des de tan lluny. Però plantegen pre-
guntes sobre el que succeeix a Orient: què està passant amb la població civil, quines són 
les autèntiques tragèdies de la guerra.

L’exposició sorgeix de la motivació per reflexionar, es pretén convidar a la crítica sobre el 
nostre temps, a conscienciar-nos sobre el que ens envolta. Avui dia sembla que si no ho 
veiem, no existeix i precisament això és el que es pretén reivindicar.

Imatges de l’exposició:
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Exposició de Francesc Vidal

“COMISSARIAT_FRANCESC VIDAL”. Del 19 d’abril al 8 de maig de 2016.

Aquesta exposició s’emmarca dins el projecte de l’Aula d’Art de la URV per acostar el co-
missariat com a professió, als encuriosits per aprendre’l. En aquest cas, l’artista escollit pels 
comissaris de l’exposició (Marta Baceiredo, Àlvar Calvet, Sandra Coloma i Maria Unturbe) 
és Francesc Vidal. Artista de trajectòria multidisciplinària, de més de 30 anys en el món 
cultural. Francesc és reivindicatiu, lluitador, crític, ordenat, contestatari, però desconegut 
en moltes ocasions. Destaquem les seves facetes com a dissenyador, programador, comis-
sari, pintor… però sobretot com actiu de protesta i reflexió de l’entorn actual del moment, 
tant polític com social.

Imatges de l’exposició:
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Exposició de Lluc Queralt

“Retrospectiva laboratori (1996-2016)”, del 17 al 31 de maig de 2016.

L’exposició acull obres tant de fotografia documental com imatges d’allò que en Lluc Que-
ralt considera “en trànsit”, és a dir, projectes inacabats o amb final obert susceptibles de 
ser continuats en el futur. Les fotografies de Lluc Queralt semblen recollir la millor tradició 
estètica d’un Cartier Bresson, en la captació d’instants, juntament amb una particular habi-
litat per explorar les possibilitats expressives del retrat. 

Imatges de l’exposició:
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Instal·lació escultòrica al pati del Campus Catalunya i vídeo, a càrrec de Rufino Mesa

Familia, dins el cicle “Polititzacions del malestar”. Del 9 de maig al 12 de juny de 2017.

Rufino Mesa, un dels escultors més destacats del nostre entorn, duu a terme la instal·lació 
Família, al pati interior del CRAI del Campus Catalunya. Aquest treball es fa en coordinació 
amb el cicle “Polititzacions del malestar”, organitzat pel Centre d’Art Santa Mònica.

El cicle vol posar de manifest el rerefons polític de moltes formes de malestar contempo-
rani: precarització, liquidació de l’estat assistencial, competitivitat, autoexplotació, vul-
nerabilitat. La instal·lació que acull l’Aula d’Art és una construcció de pedres, a manera 
d’habitacle, que suggereix l’impuls ancestral de donar resposta a la necessitat de protecció 
i refugi.

Imatges:
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Aula de debat

L’Aula de Debat sorgeix amb l’objectiu de fomentar l’esperit crític i l’ús de la paraula entre 
l’estudiantat de la Universitat. El Consell d’Estudiants de la URV, amb el suport del Vice-
rectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, ha organitzat aquest 2017 una 
nova edició de la Lliga de Debat Universitari, oberta a tots els estudiants de la institució.

El tema del debat va ser: Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?

Els participants són coneixedors del tema unes setmanes abans de la competició. No obs-
tant això, han de buscar informació i preparar-se arguments d’ambdues posicions, ja que 
se’ls assigna la posició per sorteig uns minuts abans de cada debat. 

Per avaluar els equips, el jurat va tenir en compte diversos aspectes, com ara la veracitat 
i diversitat dels arguments, diversitat d’evidències, cites d’autoritat tècnica, naturalitat i 
expressivitat, agilitat en les respostes, contacte visual, domini de l’espai o ús correcte del 
llenguatge, entre d’altres. 

Es van concedir tres premis, que van correspondre als estudiants següents: 

Equip guanyador (Babylon): 750€ 

Víctor Barcelon

Antonio Cabanillas

Miquel Gasparin 

Joel Pérez 

Alex Marín 

Equip finalista (Balanç de Paraules): 450€

Luisa Fernanda Alarcón

Guillem Bas

Rubèn Molina

Sergi Segarra

Millor orador: 200€

Antonio Cabanillas
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Fotografia de l’equip guanyador (Babylon) realitzada el dia de la final. D’esquerra a dreta: 
Miquel Gasparin, Antonio Cabanillas (millor orador), Joel Pérez, Alex Marín i Víctor Bar-
celon.

.

Fotografia de l’equip sotscampió (Balanç de Paraules) realitzada el dia de la final. D’esquer-
ra a dreta: Guillem Bas, Sergi Segarra, Rubèn Molina i Luisa Fernanda Alarcón.

L’equip guanyador va representar la URV en la XIII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa 
Vives, amb la participació de 14 universitats. La competició va tenir lloc del 24 al 27 d’abril 
de 2017 a la seu de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
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Foto realitzada el dia de la final, després de conèixer el veredicte del jurat. D’esquerra a 
dreta: Joel Pérez, Víctor Barcelon, Alex Marín, Miquel Gasparin i Antonio Cabanillas. 

La Lliga de Debat Universitària és una competició organitzada anualment per la Xarxa Vi-
ves, que té per objectiu fomentar l’ús de la paraula i el debat en català entre els estudiants 
a través de l’enfrontament dialèctic.

Durant quatre dies, diferents equips d’estudiants universitaris debaten sobre un tema polè-
mic i d’actualitat (el mateix sobre el qual van debatre a la lliga interna de la URV), defen-
sant una posició a favor o en contra. Els equips representen la seva universitat i han d’estar 
formats per un màxim de cinc persones: dos oradors, dos documentalistes i un reserva, a 
més d’un capità. L’equip de jutges valora, en cada debat, la capacitat de treball en equip, 
la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció semàntica i 
formal.

La universitat guanyadora d’aquest any va ser la Rovira i Virgili i la subcampiona l’Autòno-
ma de Barcelona. 

Senderisme urv

El senderisme és una activitat física a l’abast de tothom que es realitza en el medi natural. 
Permet conèixer un país, la seva cultura, la seva història i el seu paisatge natural i humà 
tot travessant-lo a peu per camins senyalitzats. Els diferents tipus d’itineraris permeten que 
tothom tingui un sender al seu abast i pugui practicar aquesta activitat.

Al llarg del curs s’organitzen diverses sortides a diferents indrets. Els punts de sortida són 
Tarragona i Reus, igual que els de retorn. En tots dos casos, el desplaçament es fa amb au-
tocar. Les excursions sempre estan guiades per una persona que ja coneix els recorreguts. 
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Activitats realitzades durant el curs acadèmic 2016-2017:

Diumenge, 23 d’octubre de 2016

D’ermita en ermita a Montsant

Organitza: El Brogit guiatges

Participants: 25 persones 

Diumenge, 20 de novembre de 2016

Paisatges de Capafonts i Prades

Organitza: CATSUD

Participants: 18 persones 

Activitats programa APQUA

APQUA és un projecte educatiu dirigit a tota la població, centrat en els productes i els 
processos químics, i en el risc que el seu ús representa per a les persones i per al medi.

Els objectius principals d’APQUA són:

 – Desenvolupar una major consciència i una comprensió pública més gran sobre els 
productes químics i la seva relació amb les nostres vides.

 – Aconseguir que les persones aprenguin a obtenir informació sobre tot allò que els 
preocupa en relació amb la ciència.

 – Subministrar a les persones els coneixements i les eines necessaris perquè puguin 
prendre les seves decisions i participar, d’una manera més responsable, com a 
membres d’una societat lliure i democràtica.

 – Promoure l’ús de principis i processos científics, i de l’evidència a l’hora de prendre 
decisions.

APQUA és el resultat de la col·laboració entre el Departament d’Enginyeria Química de 
la URV i el programa SEPUP (Science Education for Public Understanding Program) del 
Lawrence Hall of Science de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA).

APQUA desenvolupa un Programa Escolar, dirigit a estudiants del cicle superior d’edu-
cació primària (10-12 anys) i d’educació secundària obligatòria (13-16 anys), un Science 
Shop (programa públic), dirigit a la població adulta, i un Programa de Visites Educatives 
(PVE) a indústries.

Membres d’APQUA

Xavier Farriol, director; Magda Medir, directora fundadora d’APQUA i assessora; Francesc 
Giralt, director fundador d’APQUA i assessor; Herbert D. Thier, director fundador de SE-
PUP i assessor d’APQUA; Barbara Nagle, directora de SEPUP i assessora d’APQUA; Carles 
Lozano, coordinador; Anna Teresa Coll i Victor Molina, personal cientificotècnic; Mont-
serrat Abelló, Robert M.Gilabert, Santiago Rodríguez, Elvira González, Jon Landabidea, 
Carmen Sabroso, Ana Belén Sabroso i Luis Zaballos, assessors tècnics docents.
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Resultats del curs 2016-17

En el Programa Escolar (PE) els materials del projecte els han utilitzat, sota patrocini, més 
de 7.750 alumnes en 147 centres educatius de Catalunya, Comunitat d’Aragó, Comunitat 
de Madrid, País Basc i País Valencià, i s’han impartit 7 activitats de formació permanent de 
professorat, amb la participació de 99 docents. 

A més a més, s’han fet tallers d’activitats experimentals en el marc de la Setmana de la 
Ciència de la URV, amb la participació de 20 centres educatius i 1.111 alumnes. També 
s’ha implementat el programa STEM Barcelona-URV al Tarragonès, en què han participat 
6 centres educatius i 116 alumnes, que han impartit 12 estudiants de doctorat de la URV. 
S’han dut a terme 6 tallers, del programa Un Món de Ciència, en 5 centres educatius de 
l’Alt Camp i el municipi de Vila-seca, amb la participació de 149 alumnes.

En el Programa de Visites Educatives (PVE), s’han fet, sota patrocini, 22 visites d’escolars 
i d’adults a empreses de la demarcació de Tarragona, a les quals han assistit més de 830 
persones. 

APQUA ha prestat, també, els seus serveis i el seu coneixement en la gestió i el funciona-
ment dels programes i les activitats següents:

 – Kids’ Lab i Teens’Lab, en què han participat 30 centres educatius i 1.326 alumnes. 

 – Jornades obertes del programa Kid’sLab,en les quals s’han impartit, a Barcelona, 
tallers d’activitats amb la participació de 400 persones. 

 – Programa STEM Barcelona, en què han participat 13 centres educatius i 360 alum-
nes, amb la impartició de 48 estudiants de doctorat d’universitats públiques de 
Barcelona. 

 – Taller d’activitats científiques a la fira TerraFira del Morell, en què han participat 260 
persones durant 2 dies. 

 – Final nacional a la URV de l’European Youth Debating Competition,en la qual han 
participat 80 alumnes de 14 centres de la demarcació de Tarragona. 

 – Taller d’activitats en la jornada Fàbrica de Somnis, amb la participació de 200 es-
colars.

Durant el present curs escolar, APQUA ha creat, amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat, l’Aliança STEM, que és una iniciativa de cooperació entre el sector educatiu, 
el sector d’universitats i recerca i el sector productiu, que té per objectius generals:

 – estimular entre els escolars l’increment de vocacions i l’atracció de talent cap al 
sector STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), i

 – fomentar l’excel·lència i la responsabilitat en l’ensenyament, la recerca i la innova-
ció amb la col·laboració de les empreses i institucions del sector industrial.

L’Aliança STEM desenvolupa programes adreçats a estudiants i professorat de centres d’en-
senyament primari i secundari, en diferents nivells €ensenyament formal, àmbits extralec-
tiu, extraescolar i informal€, en els quals es fomenta la participació d’investigadors, tècnics 
i estudiants d’universitats, de centres de recerca i d’empreses i experts en educació cientí-
fica.El Programa d’Aprenentatge de la Ciència a Través de la Indagació (ACTI) és la primera 
iniciativa que ha posat en marxa l’Aliança STEM. Va destinat a estudiants i professorat 
d’ensenyament primari i secundari.

APQUA també ha participat, intensament, en el grup de treball interdepartamental de la 
Generalitat que ha elaborat el pla STEMcat, d’impuls de les vocacions científiques, tecno-
lògiques, en enginyeria i matemàtiques en els estudiants de Catalunya.
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Vinculació amb el territori

Programa campus extens

Durant aquest curs, el desplegament territorial del Campus Extens s’ha mantingut 
en 13 municipis de la demarcació de Tarragona: Amposta, Cambrils, la Pobla de 
Mafumet, la Sénia, Móra d’Ebre, Reus, Salou, Santa Coloma de Queralt, Tarragona, 
Torredembarra, Tortosa, Valls i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

El projecte ha tingut, un any més, el suport econòmic de la Diputació de Tarragona i 
la col·laboració dels ajuntaments que acullen les antenes i posen espais municipals 
a disposició de la Universitat per dur-hi a terme activitats, així com la col·laboració 
de l’Institut Ramon Muntaner en la seva tasca facilitadora del contacte entre la Uni-
versitat, els ajuntaments i els centres d’estudis.

Les reunions periòdiques del Consell del Campus Extens, format pels responsables 
d’Antena del Coneixement, les persones que els donen suport des dels ajuntaments 
o entitats locals i els responsables i tècnics de la Universitat, han tingut lloc a Am-
posta (desembre de 2016), a Valls (abril de 2017) i a Reus (juliol de 2017).

Fotografies 1 i 2: Reunió del Consell del Campus Extens al Centre de Lectura de Reus.
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Les activitats organitzades durant el curs 2016-17 han integrat la imatge dels 25 anys de la 
URV en la seva difusió. 

Imatges 1 i 2: Logotip commemoratiu dels 25 anys de la URV incorporat a les activitats que 
ha programat el Campus Extens de la URV al llarg del curs 2016-17.

El 15 d’octubre s’inaugurava, oficialment, el curs al Campus Extens amb un con-
cert de l’Orquestra de la URV a Santa Coloma de Queralt, amb la presència del 
rector de la Universitat i l’alcalde del municipi. Aquest acte institucional també el 
va escollir la Universitat per a la presentació del vi escumós i la cervesa elaborats, 
respectivament, des del Celler de Mas dels Frares i la Facultat d’Enologia, per com-
memorar els 25 anys de la creació de la URV. El vi escumós commemoratiu es va 
servir, també, en les inauguracions de curs de la resta de municipis.

La taula 1 recull el municipi, la data d’inauguració de curs i el tipus d’acte.

Municipi Data Tipus d’acte

Santa Coloma de Queralt
15-10-
2016

Presentació del vi escumós i la cervesa com-
memoratius dels 25 anys de la URV i concert 
de l’Orquestra de la URV. Inici oficial de curs

Cambrils
19-10-
2016

Conferència

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant

24-10-
2016

Conferència

Salou
27-10-
2016

Conferència

Amposta
14-11-
2016

Conferència

Reus
17-11-
2016

Conferència

La Sénia
18-11-
2016

Actuació musical i lliurament premi de batxi-
llerat

Tortosa
20-11-
2016

Concert de l’Orquestra de la URV

Taula 1.- Inauguracions de curs institucionals.
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Fotografies 3, 4 i 5: Acte d’inauguració de curs a l’Antena del Coneixement de Santa Colo-
ma de Queralt i presentació del vi escumós i la cervesa commemoratius del 25è aniversari 
de la URV.

D’altra banda, i també amb motiu de la celebració del seu aniversari, la Universitat 
va cedir un lot de 25 llibres de Publicacions URV, en format paper, als municipis 
del Campus Extens. Els 25 títols formen part del fons editorial de la Universitat, i 
tracten temes diversos, des de la història i la sociologia a l’economia i la filologia. 
En cadascuna de les inauguracions de curs acadèmic a les seus del Campus Extens, 
s’hi va fer l’entrega simbòlica del llibre El fons d’art de la Universitat Rovira i Virgili 
com a mostra del lot que cadascun dels municipis va posar a l’abast de la seva 
ciutadania.

Fotografies 6 i 7: Mostra del lot de llibres cedits per la Universitat als municipis del Campus 
Extens de la URV i lliurament del lot a Cambrils pel vicerector Jordi Tous.

En el global del curs 2016-17, el nombre d’activitats s’ha mantingut en registres 
molt similars a l’anterior. Han estat un total de 220, distribuïdes pels 13 municipis 
del projecte i s’ha aconseguit una bona diversificació tant en els formats com en 
les temàtiques. Quant a volum, un cop més destaquen les conferències i les taules 
rodones, seguides per l’organització d’actes en format de cicles i tallers amb diver-
ses sessions.  
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La taula 2 mostra la distribució d’aquestes activitats, organitzades per les antenes 
del Coneixement o en les quals han col·laborat, agrupades segons la tipologia.

Tipologies d’activitats al campus extens de la URV Quantitat
Col·laboració en jornades, cicles i tallers 66
Conferències i taules rodones 54
Exposicions 23
Sortides de camp i visites culturals 19
Recital poètic-lectures 18
Concerts 9
Sessions de clubs de lectura 8
Presentacions d’obres (literàries, audiovisuals i projectes) 6
Premis-concursos 6
Inauguracions 5
Projeccions amb debats 3
Reunions Campus Extens (Consell) 3
Presència en fires 1
TOTAL 220

Taula 2.- Distribució de les activitats per tipologia.

A grans trets, s’ha registrat un augment d’activitats amb formats diferents als habituals, com 
les exposicions, les sortides de camp i, sobretot, els recitals poètics. Aquest darrer grup 
ha experimentat, al llarg del curs, un increment molt marcat a causa de l’activitat “Carme 
Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany”, programada amb motiu dels 25 anys de la Uni-
versitat. En el sentit contrari, s’observa una certa reducció en el nombre d’activitats de ti-
pologies com les presentacions d’obres literàries, les projeccions amb debats i els concerts.

Pel que fa a les temàtiques tractades, aquest curs ha continuat augmentant el pes que repre-
senta el bloc de les ciències, en bona part gràcies a la creixent participació de les antenes 
del coneixement en les activitats de la Setmana de la Ciència a la URV.

El conjunt d’activitats que s’han dut a terme ha abastat àrees de coneixement diverses, tal 
com mostra el gràfic següent:

Figura 2.- Distribució de les activitats per grans àrees de coneixement.
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Un cop més, des del projecte, han esdevingut fonamentals les col·laboracions tant 
dintre de la Universitat com amb agents del territori. Així, un any més, els diferents 
tallers de la Universitat d’Estiu, que s’han organitzat des del Servei d’Atenció a la 
Comunitat Universitària, o els que ha fet la Unitat de Comunicació de la Ciència 
amb motiu de la Setmana de la Ciència, han estat programats, en bona part, pels 13 
municipis de la xarxa del Campus Extens. 

A aquestes col·laboracions ja consolidades, el curs 2016-17 s’hi afegeix la de l’equip de la 
xarxa G-NET a la URV, el qual ha dissenyat un programa amb 6 xerrades col·loqui divulga-
tives sobre igualtat de gènere per a un públic general. Val a dir que al llarg del curs s’han 
programat un total de 18 xerrades col·loqui a la xarxa del Campus Extens i que cadascun 
dels municipis n’han acollit, com a mínim, una.

Fotografies 8 i 9 i imatge 3: Fotografies de les xerrades sobre igualtat de gènere impartides a 
Santa Coloma de Queralt i l’Hospitalet de l’Infant, i exemple d’un cartell creat per difondre 
l’activitat.

El Campus Extens de la URV s’ha sumat a la commemoració dels 25 anys de la creació de 
la Universitat amb la programació d’una activitat en col·laboració amb la Càtedra Josep 
Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català. Aquesta activitat ha estat una iniciativa artísti-
ca de temàtica literària que s’ha dut a terme pels voltants de Sant Jordi i en cadascun dels 
tretze municipis que integren el projecte del Campus Extens.

L’activitat ha portat per títol “Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany”, i s’ha pre-
parat en homenatge a Maria Aurèlia Capmany a les portes del centenari del seu naixement, 
que s’escaurà el proper any 2018. L’actriu Carme Sansa ha actuat acompanyada a l’acordió 
per l’actor Jaume Mallofré.

Municipi Data Hora Lloc

Hospitalet de l’Infant
08-04-
2017

20.00 h Vestíbul del Centre Cultural Infant Pere

Reus
19-04-
2017

19.00 h Centre de Lectura

Tortosa
20-04-
2017

18.00 h Campus Terres de l’Ebre

Torredembarra
21-04-
2017

20.00 h Biblioteca Mestra Maria Antònia

Cambrils
22-04-
2017

20.00 h Cripta de l’ermita

Salou
26-04-
2017

18.30 h Biblioteca Pública de Salou
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Municipi Data Hora Lloc

Tarragona
27-04-
2017

19.00 h Sala d’Actes de l’antic Ajuntament

Amposta
28-04-
2017

19.00 h Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

Santa Coloma de Queralt
29-04-
2017

18.30 h Sala Gran del Castell

Valls
04-05-
2017

19.30 h Capella de l’Institut d’Estudis Vallencs

Móra d’Ebre
05-05-
2017

19.00 h Centre Cívic la Magdalena

La Pobla de Mafumet
06-05-
2017

19.00 h Casal Cultural de la Pobla

La Sénia
13-05-
2017

18.00 h
Sala central Centre Marcel·lí Domingo 

(Escoles velles)

Taula 3.- Calendari d’actuacions.

Imatge 4 i fotografies 10 i 11: Cartell del cicle d’actuacions de l’activitat “Carme Sansa diu 
i canta M. Aurèlia Capmany”, i fotografies de les representacions que es van fer a Reus i 
l’Hospitalet de l’Infant.

L’enllaç http://www.urv.cat/ca/societat-empresa/campus-extens/25-anys-urv/ mostra imat-
ges de totes les actuacions, així com informació generada al respecte en la premsa 
oral i escrita, digital i convencional.

A més a més de les creixents col·laboracions internes, aquest curs s’ha programat a Del-
tebre, de la mà de l’Ajuntament, l’exposició “Les quatre estacions”, produïda pel Campus 
Extens de la URV. 

Totes les activitats a què fa referència aquesta Memòria, i també les que no s’hi han pogut 
reflectir, han estat possibles gràcies a la implicació de diverses unitats i serveis de la nostra 
Universitat i a la col·laboració amb tot tipus d’entitats i agents locals de la demarcació.
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Universitat d’estiu

Enguany s’ha realitzat la 22ena edició de la Universitat d’Estiu de la URV, que aplega tam-
bé la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre.

La Universitat Estiu es va iniciar el 1996 i, per tant, gaudeix d’una experiència sòlida en 
l’organització de cursos, sense altres plantejaments essencials que els de la qualitat de la 
docència, que es barreja ineludiblement amb l’atractiu del marc on es desenvolupa. Per 
això, comptem amb professors de destacada categoria i amb un context que evidencia el 
riquíssim patrimoni de què gaudeix la nostra demarcació, la qual regala als assistents possi-
bilitats esplèndides de lleure i de descans: sol, platja i actes lúdics i culturals de tota mena.

La Universitat d’Estiu és un projecte que va néixer gairebé simultàniament amb la mateixa 
Rovira i Virgili i que ha fet que ens enganxem encara més a la vida quotidiana de les nostres 
ciutats, complint el compromís de fondre’s en una única realitat.

S’organitzen jornades de 5 hores i la temàtica pot ser variada, pensant en l’interès del tema 
tant per als estudiants universitaris com per a un públic no universitari.

La programació de les jornades s’ha fet en un calendari que va des de l’1 de juny fins al 15 
de juliol de 2017.

Les jornades es realitzen als centres URV i a les localitats amb seu del Campus Extens - An-
tenes del Coneixement, que la URV té distribuïdes per la demarcació. 

Programa Universitat d’Estiu 2017. Camp de Tarragona

De l‘1 de juny al 15 de juliol de 2017

•	 Assetjament escolar i implicació familiar
•	 Dona i flamenc a Catalunya
•	 El que necessites saber sobre l’enginyeria de manteniment: RBM ()
•	 Energia: economia, medi ambient i política
•	 Gestió de la prevenció del risc laboral per a un comandament
•	 Introducció a l’edició d’imatges i de gràfics vectorials: Photoshop i Illus-

trator
•	 La importància social de la química
•	 L’art de persuadir: la clau per a l’èxit personal i professional
•	 Les col·lectivitzacions agràries i urbanes durant la Guerra Civil
•	 Mirar intensament la ciutat
•	 Taller de dietètica saludable: planificació de menús setmanals
•	 Tendències actuals de les ciutats intel·ligents
•	 Treballar l’autoestima i l’educació emocional
•	 Turisme i prescriptors. Com gestionar la relació amb els influenciadors
•	 : dibuix al carrer
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Campus Terres de l’Ebre

 – Com connectar amb el nou viatger? Estratègies digitals en el sector turístic

 – El canvi com a oportunitat de millora personal

 – La medicina del futur

 – L’assetjament: saber-ne més i prevenir-lo

 – Maletes de material psicomotriu: vine a crear la teva

 – Millora la presa de decisions amb taules dinàmiques d’Excel

 – Or líquid, l’oli d’oliva. Nocions bàsiques per a no entesos

 – Un nou dret d’arrendaments urbans per a Catalunya

Aules d’extensió universitària per a la gent gran

Des del seu inici, fa més de vint anys, les Aules Universitàries de la Gent Gran de la nos-
tra universitat han experimentat un progrés constant. Darrerament, seguint la política de 
projecció i promoció que la URV porta a terme, ens hem anat estenent pel territori de la 
demarcació de Tarragona de forma sostinguda i, actualment, comptem amb les aules se-
güents:

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Tarragona

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Reus

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Cambrils

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran del Vendrell

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Valls

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Vila-seca

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Constantí

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Falset

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran del Morell

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Salou

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Santa Coloma de Queralt

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Torredembarra

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Mont-roig del Camp

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Reus – Migjorn

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Riudoms

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de l’Espluga de Francolí
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 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran d’Amposta

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Deltebre

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Flix

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de la Sénia

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Móra d’Ebre

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Tortosa

 – Aula Universitària - URV de la Gent Gran de Sant Carles de la Ràpita

La repercussió social que tenen aquestes activitats és molt alta. D’una banda, per la seva 
implicació en el territori i, de l’altra, pels tipus de temes d’ampli abast que, per suggeri-
ment dels mateixos participants, els professors de la URV imparteixen. Les matèries més 
sol·licitades pertanyen als camps de la salut, la història, l’art, la literatura, l’arqueologia, la 
música i l’antropologia.

La resposta de tot l’alumnat ha estat molt gratificant, tal com ho constaten els professors 
que segueixen col·laborant en la difusió dels seus coneixements adaptats a l’auditori en un 
esforç didàctic per tal que els resultats estiguin d’acord amb el ja clàssic lema d’aprendre 
al llarg de tota la vida.

Uns i altres, professorat i alumnat, no solament s’han limitat a participar en les tradicionals 
classes de l’aula, sinó que han completat la seva formació amb sortides culturals, passeja-
des, concerts, etc.

La inauguració de curs 2016-17 de les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la 
URV va tenir lloc el dijous 20 d’octubre a les 19h, al Casal Riudomenc (Riudoms).

Van assistir-hi Montse Corts, responsable de l’Aula riudomenca i regidora de Formació 
de l’Ajuntament; Jordi Domingo, regidor de Cultura; Anna Isabel Serra, coordinadora de 
les Aules de la URV; Josep Anton Ferré, rector de la URV, i Josep M. Cruset, alcalde de la 
població.

Amb una bona assistència de públic, Maria Isabel Miró, excoordinadora de les Aules de 
la URV i professora jubilada, va pronunciar la conferència: “Tots aprenem de tots”. Va do-
nar-hi forma de conte.

L’alcalde de Riudoms, Josep M. Cruset, exalumne de la URV, va remarcar els mèrits de la 
URV i el paper que fa la institució universitària al territori. La regidora Montse Corts, res-
ponsable de l’Aula de Riudoms, població que compta amb 6.500 habitants, va explicar 
que ha augmentat la matrícula per seguir les classes d’enguany, que es desenvolupen a les 
Aules de Formació Escoles Velles.

També va intervenir-hi la coordinadora de les Aules, Anna Isabel Serra. Va descriure les 
característiques dels alumnes, molts dels quals no van poder estudiar quan eren joves, i 
ara aprofiten la jubilació per assistir a classe i informar-se sobre allò que els interessa. Va 
destacar-ne les capacitats: saber escoltar, guardar silenci i aprendre. Sempre es rep molt 
més d’ells que no pas se’ls dóna —va dir—, i va agrair l’esforç dels presidents de les dife-
rents aules, els alcaldes i regidors de cada poble que hi col·laboren i del professorat de la 
Universitat, que adapta les seves classes al públic que l’escolta.

El Teatre Auditori del Casal Riudomenc es va omplir, per assistir a l’acte, de membres de les 
Aules de Riudoms i d’altres del territori.
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Les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran són un projecte social engegat per les 
principals universitats catalanes, que busca donar una sortida a les inquietuds culturals de 
la tercera edat. Des del seu naixement, les de la URV han obtingut molt bona resposta i 
han anat creixent.

La inauguració general de curs de les Aules d’Extensió de la Gent Gran té lloc de forma 
rotatòria a les diferents seus.

Els curs es va iniciar al mes d’octubre a ciutats i pobles.

Les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran són un projecte social engegat per les 
principals universitats catalanes, que busca donar una sortida a les inquietuds culturals 
de la tercera edat. La URV, dins la seva política de participació cívica, és conscient de la 
importància de la seva relació amb l’entorn social i, per això, hi participa de ple. Durant 
el darrers anys, les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran s‘han anat multiplicant 
arreu de Catalunya.

Apèndix de les seus

TARRAGONA

Lloc: Antiga Audiència. Plaça del Pallol, 3. Tel. 977 241 319 

A/e: aulagentgrant@urv.cat 

Horari: dilluns i dimecres, 17h a 18h (curs general)

Associació Cultural de Gent Gran 

President: Sr. Albert Jordà

Alumnat: 149

REUS

Lloc: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. C/ Sant Llorenç, 21. Tel. 977 759 345

A/e: aulagentgranr@urv.cat 

Horari: dimarts i divendres, 19h a 19h (curs general)

Aules d’Extensió Universitària de Reus i la seva comarca

President: Sr. Alfred Artiga

Alumnat: 272
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EL VENDRELL

Lloc: Centre Cívic l’Estació (RENFE). La Rambla, s/n. Tel. 977 663 289

Horari: dijous, 19h a 20h (curs general)

Aules d’Extensió Universitària

Presidenta: Sra. M. Rosa Miquel

Alumnat: 155

CAMBRILS

Lloc: Casal Municipal de la Gent Gran. Passeig de La Salle, 13-14. Tel. 977 795 192

A/e: aulagentgranc@urv.cat 

Horari: dimecres, 18h a 19h (curs general)

Aules d’Extensió Universitària

President: Sr. Lluís Álvarez

Alumnat: 123

VALLS

Lloc: Llar del jubilat. C/ Mare Maria Güell, 2. Tel. 977 600 426 

A/e: aulagentgranv@urv.cat 

Horari: divendres, 18h a 19h (curs general)

Llar del Jubilat i Pensionista de Valls i l’Alt Camp 

President: Sr. Joaquim M. Esteve 

Alumnat: 35

VILA-SECA

Lloc: Centre Municipal de Formació Permanent i Ocupacional “Antic Hospital”. 

C/ de l’Hospital, 1. Tel: 977 394 327

Horari: dimarts, 18h a 19h (curs general)

Ajuntament de Vila-seca

Responsable: Sr. Joan Clavé

Alumnat: 74
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CONSTANTÍ

Lloc: Sala d’Actes del Sindicat Agrícola. C/ Major, 18. Tel. 977 523 218

Horari: dimecres, 19h a 20h (curs general)

President: Sr. Josep Franqués 

Alumnat: 76

FALSET

Lloc: CEIP Antoni Vilanova. Pl. Antoni Vilanova. Tel. 977 830 194 

Associació Jubilats i Pensionistes. Plaça de la Quartera, 6 

Horari: divendres, 18h a 19h (curs general)

Presidenta: Sr. Pere Domènech

A/e: aulagentgranf@urv.cat

Alumnat: 70

SANTA COLOMA DE QUERALT

Lloc: Casal dels Jubilats. C/ Sant Vicenç, 8. Tel. 977 881 019

Horari: dilluns, 18h a 19h (curs general)

Responsable: Sra. Trinitat Esteve

A/e: antena.quer.alt@urv.cat 

Alumnat: 51

MONT-ROIG DEL CAMP

Lloc: Casa de Cultura “Agustí Sardà”. C/ de la Mare de Déu de la Roca, 1. Tel. 977 837 005

Horari: dijous, 19h a 20h (curs general)

Presidenta: Sra. Assumpció Pellicer 

Alumnat: 27

El MORELL

Lloc: Centre de Serveis Gent Gran. Rambla de Pau Casals, 1. Tel. 977 841 647

Horari: Dimecres, 19h a 20h (curs general)

Ajuntament del Morell

Responsable: Sra. Cristina Figueras

A/e: centregentgranmorell@tarragones.org

Alumnat: 37
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SALOU 

Lloc: Centre Cívic de Salou. C/ Advocat Gallego, 2. Tel. 977 309 217

Horari: divendres, 17h a 18h (curs general)

Responsable: Sra. Charo Ferrer

Alumnat: 25

TORREDEMBARRA 

Lloc: Biblioteca Municipal Mestra Maria Antònia. C/ Pompeu Fabra, 5

Horari: dijous, 18h a 19h (curs general)

Centre d’Estudis Sinibald de Mas

President: Sr. Albert Bonet

A/e: sinibald@tinet.org

Alumnat: 41

REUS-MIGJORN

Lloc: Centre Cívic Migjorn. C/ Riera de l’Escorial, s/n

Horari: dijous, 17h a 18h (curs general)

Responsable: Sra. Montse Artiga

Alumnat: 10

RIUDOMS

Lloc: Casa de Cultura “Antoni Gaudí”. C/ Carrer del Beat Bonaventura, 73

Horari: Divendres, 19.30 h a 20.30 h (curs general).

Responsable: Sra. Montse Corts

Alumnat: 69.

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Lloc: Casal de l’Espluga de Francolí, Plaça Montserrat Canals, 1

Horari: dijous, 18h a 19h (curs general)

Responsable: Sra. Assumpció Carulla

Alumnat: 47
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CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE DE LA URV

Responsable PAS, Oscar Pardo. Tel. 977 464 002

A/e: oscar.pardo@urv.cat

TORTOSA

Lloc: Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre

Horari: dijous, 18h a 19h (curs general)

Responsable (URV): Oscar Pardo

Alumnat: 72

AMPOSTA

Lloc: El Casal. Carretera Simpàtica, 6

Horari: dijous, 18h a 19h (curs general)

Ajuntament d’Amposta

Responsable: Eva Crua

Alumnat: 84

FLIX

Lloc: Ca Don Ventura. Carrer Major, 16

Horari: dilluns, 18h a 19h (curs general)

Ajuntament de Flix

Responsable: Dolors Martínez

Alumnat: 107

DELTEBRE

Lloc: Biblioteca Municipal. Plaça 20 de maig, s/n

Horari: dimecres, 18h a 19h (curs general)

Ajuntament de Deltebre

Responsable: Elena Fabra

Alumnat: 24
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LA SÉNIA

Lloc: Casal Social Cultural. C/ del Mar, 2

Horari: dimarts, 18h a 19h (curs general)

Antena del Coneixement de La Sénia 

Responsable: Victòria Almuni

Alumnat: 30

MÓRA D’EBRE

Lloc: Casal dels Jubilats. Avinguda Comarques Catalanes, 2

Horari: dimarts, 18h a 19h (curs general)

Responsable: Pepita Arpal (Presidenta Junta del Casal dels Jubilats)

Alumnat: 31

SANT CARLES DE LA RÀPITA

Lloc: Saló d’Actes del Col·legi Sagrada Família

Plaça Carles III, n. 9 (al costat de l’Ajuntament) 

Horari: dimarts, 18h a 19h (curs general)

Responsable: Josefina Arlàndez

Alumnat: 38
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Aules d’extensió universitària de la gent gran

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Coordinadora: Sra. Anna Isabel Serra Masdeu

Tel. 977 558 574

A/e: annaisabel.serra@urv.cat / suportaagg@urv.cat

urv ciutadana

Aquesta iniciativa està adreçada a persones majors de 18 anys que vulguin ampliar els 
seus coneixements i comprendre millor l’evolució de la societat i les transformacions de 
l’entorn. 

D’aquesta manera, poden accedir als ensenyaments que s’imparteixen als centres de la 
URV i conviure amb els estudiants universitaris.

 – Per accedir al programa no és necessari posseir cap titulació prèvia ni cal superar 
cap prova d’accés.

 – Cal haver complert 18 anys o complir-los l’any en què es realitza la matrícula.

 – El nombre màxim de places per a cada assignatura és de 4.

 – Les assignatures ofertes al programa s’imparteixen als diferents campus de la URV, 
en funció de la ubicació que té l’ensenyament a què pertanyin.

 – Els estudiants del programa poden optar entre l’avaluació establerta per l’assignatura  
—l’avaluació positiva dóna lloc a un certificat d’aprofitament— o rebre un certificat 
d’assistència.

 – La consecució de 60 crèdits avaluats positivament donarà lloc a un diploma propi.

El nombre d’alumnes, majors de 18 anys, matriculats al programa de la URV Ciutadana 
durant el primer període de matrícula del primer quadrimestre (del 25 al 29 de juliol) del 
curs acadèmic 2016-2017 ha estat de 36.

Durant el període de matrícula del segon quadrimestre (del 16 al 20 de gener) del curs 
acadèmic 2016-2017, ha estat de 36 alumnes. 
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Salut i esport

Esports URV (SACU) té l’objectiu de fomentar entre el nostre estudiantat l’hàbit i un estil 
de vida saludable mitjançant la pràctica de l’esport i l’activitat física (AF). També ens hem 
fixat com a objectiu estendre aquest objectiu al professorat i al personal d’administració i 
serveis.

Enguany, se celebra el 25è aniversari de la creació de la Universitat Rovira i Virgili i, entre 
els diferents actes i accions, es va crear un logo commemoratiu que els nostres esportistes 
han lluït a les samarretes, en els campionats universitaris d’arreu de Catalunya i l’Estat. 

Presentació de la samarreta commemorativa del 25è aniversari de la creació de la URV.

Un altre fet destacable és la inauguració, al mes de juliol de la instal·lació esportiva Viding 
Sant Jordi. La vinculació històrica entre les instal·lacions esportives Sant Jordi i la Univer-
sitat Rovira i Virgili ha estat sòlida i, amb la construcció d’aquest nou projecte, esperem 
que aquesta relació es mantingui i es reforci, que ens ajudi a incentivar la pràctica de l’AF 
i l’esport entre la nostra comunitat universitària (CU). 

Tanmateix i motivat pel canvi de disseny de la nova pàgina web de URV, hem estat treba-
llant durant tot el curs en el disseny de la d’Esports URV, per fer-la més fàcil per navegar-hi, 
amb imatges pròpies del nostres estudiants. 
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Resum 

La tendència dels nostres estudiants i la resta de la CU pel que fa a fer-se socis d’Esports 
URV ha patit un mínim descens, com en els darrers anys. Enguany hi ha hagut 517 socis.

Els estudiants que s’han fet socis per automatrícula han sigut 123, un nombre lleugerament 
més gran que en l’últim curs.

Per tipologia del soci quant a gènere, se segueix la tendència general que prediu que la 
pràctica de l’activitat física i l’esport té un predomini clarament masculí. Concretament, 
dels 517 socis, 330 són del gènere masculí i 187 del gènere femení. 

Pel que fa a la pertinença dels socis a les diferents facultats, se segueix la tendència de fa 
molts anys, segons la qual la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té el major nombre 
de socis, seguida per la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. 

Pel que fa a la tipologia del soci quant al col·lectiu a què pertanyen, veiem en el quadre 
annex que la majoria són estudiants (79,3%), mentre que la resta (20,70%) inclou el PDI, 
PAS, familiars i altres.

Programes esportius i d’activitat física (af) d’esports urv

Enguany ha estat un any de reajustament general d’activitats i competicions segons la 
demanda dels estudiants, d’adaptació a la disponibilitat del les instal·lacions externes a la 
URV. Tant és així, que la participació dels campionats ha augmentat enfront d’altres progra-
mes esportius com els cursos, on la inscripció ha estat més baixa. 

S’han seguit oferint les activitats de lleure que generalment es realitzen en una jornada. Val 
a dir que aquest tipus d’activitat està tenint més èxit que els cursos. Tot plegat pot ser degut 
a la manca de temps que descriuen els estudiants, que no els permet realitzar els cursos i 
estar compromesos durant setmanes.

D’altra banda, s’ha recuperat l’esquiada universitària que, des de feia més de 10 anys, no 
es feia. 

Pel que fa als cursos del Programa saludable del PAS/PDI, any rere any tenen més èxit i han 
augmentat en nombre d’inscrits així com d’activitats. 
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Cursos de formació esportiva i activitats de lleure

S’han ofert un total de quatre cursos durant el primer quadrimestre, però només dos n’han 
tingut la participació adequada per poder tirar-los endavant: 

 – El curs de patinatge intensiu de Nadal, amb 10 inscrits i amb predomini femení: 8 
noies i 2 nois.

 – Curs de perfeccionament de bàdminton, amb 8 inscrits: 5 noies i 3 nois. 

Pel que fa a les activitats de lleure, s’han ofert 5 sortides de caiac durant el curs amb un 
total de 13 persones inscrites, que han gaudit d’una excursió amb caiac durant tot el matí. 
Aquesta activitat s’ha realitzat en diumenge.

Tal com s’ha esmentat anteriorment, s’ha recuperat l’esquiada universitària amb la col-
laboració del Consell d’Estudiats de la URV. La sortida va ser un èxit aclaparador. El dime-
cres 22 de març van sortir en bus des de Tarragona i Reus cap a l’estació d’esquí del Port 
del Comte. 

Amb un preu molt econòmic, els nostres estudiants van poder gaudir d’un dia d’esquí amb 
3 hores de classe per poder iniciar-se o perfeccionar la tècnica de l’esqui alpí o de l’snow. 
Aquest va ser un dels principals objectius que s’havien plantejat des d’Esports URV.

Esquiada universitària al Port del Comte, el 22 de març, amb 44 inscrits.

Piraguada al Campus Terres de l’Ebre 

Com ja és tradicional, el primer diumenge del mes d’octubre es va celebrar la 3a Piraguada 
pel Riu Ebre, juntament amb la direcció del CTE. Va ser una jornada de diumenge al matí, 
en què es va recórrer el trajecte de Xerta a Tortosa baixant les piragües pel riu. En arribar, 
els participants van poder dutxar-se al Campus de Remolins. 

Aquesta activitat va comptar amb una bus gratuït de Tarragona a Xerta. Val a dir que és una 
activitat molt familiar, en què participen estudiants, PDI, PAS i els seus familiars, així com 
gent externa a la Universitat. 
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S’hi van apuntar 129 persones: el 84% de la URV i el 16% d’externs.

Piraguada pel riu Ebre, el dia 2 d’octubre, amb una participació de 120 persones.

3a Cursa Solidària de la URV

La 3a Cursa Solidària de la Universitat Rovira i Virgili ha estat organitzada per Esports URV 
i el CCD-URV Solidària, i ha comptat amb el suport tècnic de l’empresa de gestió d’esde-
veniments esportius Runnig Solutions. L’activitat va tenir lloc el diumenge 16 d’octubre de 
2016, i va ser un dels actes commemoratius dels 25 anys de la URV. S’hi van inscriure 300 
participants entre totes les modalitats, i es va comptar amb una quarantena de persones 
voluntàries realitzant tasques logístiques, organitzatives o administratives. 

En paral·lel, es van organitzar diferents activitats lúdiques i festives com castells, batucada, 
balls tradicionals xinesos i un vermut solidari. 

Com a novetat d’enguany, el recorregut va ser urbà, de 4,6 km, que passava per diferents 
edificis universitaris. 

Competició: Lligues universitàries i campionats 
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Lliga Universitària de Futbol Sala de la URV 

Pel que fa a la lliga, enguany hem tingut 15 equips. Com a novetat d’aquest curs, s’hi ha 
inscrit un equip íntegrament femení.

 Homes Dones Total
Lligues universitàries URV Lliga Universitària Futbol Sala 146 14
Total 146 14 160

Com en els darrers 20 anys, hem llogat les instal·lacions del Pavelló Olímpic i el Polilleu-
ger de la població de Reus. Els arbitratges han anant a càrrec del Consell Esportiu del Baix 
Camp. La lliga s’ha dut a terme des del mes de novembre de 2015 fins al mes de maig de 
2016, quan se’n va disputar la final.

Es va jugar el divendres 19 de maig al Pavelló Olímpic de Reus. El dia anterior s’havien 
disputat el tercer i quart lloc en la mateixa pista. 

Enguany, s’ha recuperat la Festa de l’Esport, que es va celebrar al Music Club Drumms de 
Reus. Es va oferir a tots els assistents un sopar i música que amenitzava la festa.

Vam comptar amb la presència del regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus i el president 
del Consell Esportiu de Baix Camp. Es tracta d’una festa universitària on s’entreguen els 
trofeus als campions i subcampions, al màxim golejador i al millor porter de la Lliga. 

Així mateix, és una acte en què es va retre homenatge als estudiants que han representat la 
URV en els diferents campionats universitaris de Catalunya i de l’Estat. 

Els equips campions i subcampions han estat: 

Campions Lliga Universitària de Futbol Sala de la URV: Rockball FS 

Sotscampió de la Lliga de Futbol Sala de la URV: Los membrillos de Tamudo

Campionats universitaris 

Aquest curs acadèmic 2016-17, Esports URV ha tingut un total de 326 estudiants en les 
diferents modalitats esportives del campionats universitaris d’àmbit català, estatal i inter-
nacional. 



157

Campionat de Catalunya Universitari (CCU) 

En la modalitat d’esports d’equip, la URV ha estat present en les competicions de basquet-
bol femení i masculí, futbol sala femení i masculí, futbol 11 masculí, futbol 7 femení, vo-
leibol femení i masculí, rugbi masculí i natació. Un total de 10 equips, amb 152 jugadors, 
que han jugat la seva competició dividida en tres jornades. 

Durant els mes de març es va jugar la fase final dels Campionats de Catalunya Universitaris, 
en què la URV es va classificar en 7 esports: rugbi m, vòlei m/f, futbol sala m, bàsquet f, 
futbol 11 m, futbol 7 f. 

En esports individuals, la participació d’Esports URV ha estat de 40 estudiants. Les discipli-
nes en què la URV ha estat present són aigües obertes, atletisme, cros, judo, karate, marató, 
natació, pàdel, taekwondo, tennis, triatló i vòlei platja. 

Taekwondo - 62 

kg  Gibet Gallego Font Medalla de plata 

Taekwondo - 62 

kg Judit Asensio Rodriguez  Medalla d'or 

Taekwondo 

+73kg *Xena Rodera Bellot Medalla de bronze 

Karate -84kg Alberto Molina Arroyo Medalla de bronze 

Karate +84kg 

Alejandro Blanco 

Gonzalez Medalla de plata 

Karate -75kg Francesc Oliver Calero Medalla de bronze 

Karate -84kg Joel Luceño Soriano Medalla d'or 

Karate +84kg Pau Borras Albertí Medalla d'or 

Tennis individual Carlos Castellote Huguet Medalla de plata 

Pes/disc Marina Tibau Sendra 

Medalla d'or en 

pes 

500 m. ll. Andres Ramos Medalla de bronze 

   

Judo -60kg  Gerard Garriga Medalla de plata 

Judo +78kg Manon Janlin Medalla d'or 

CAMPIONATS 

CATALUNYA 

UNIVERSITARIS 

INDIVIDUALS 

2017 

Pàdel 

Anton Sans / Gerard 

Francino  Medalla d'or 

    

*CEU 17 medalla de 

bronze   
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Seguint la novetat dels E-sports, esports electrònics, instaurada el curs passat, la URV ha 
seguit la tendència anterior amb una gran participació: 6 equips de League of Legend, 4 
jugadors de Hearthstone i com a novetat, OverWatch, amb 1 equip. El total de participació 
ha estat de 44 estudiants. 

Cursa UNIRUN 

La UNIRUN és la cursa de les universitats catalanes. Enguany ha celebrat la 3a edició, amb 
una participació d’uns 3.000 universitaris d’arreu de Catalunya. La prova, impulsada per 
l’ECU (Esport Català Universitari), compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la 
Secretaria General de l’Esport i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i està organitzada per 
Gaudium Sports. Transcorregué en un ambient esportiu i, alhora, festiu. Les samarretes de 
color identificatives de cada universitat van envair el circuit, que va transcórrer pel litoral 
del districte de Sant Martí i de Sant Adrià de Besòs.

Pel que fa a la participació de la URV, va comptar amb 56 participants, que van despla-
çar-se en bus a la Ciutat Comtal des del Campus Catalunya.

Presentació de la UNIRUN a l’antiga Fàbrica DAMM, el 13 de febrer de 2017.

Selecció rugbi 7  Campions de Catalunya 

Vòlei platja 

Diego Roldan / Hèctor 

Garcia  Medalla d’or 

Vòlei platja 

Javier Naya / Arnau 

Casamor  Medalla de plata 

CAMPIONATS 

DE 

CATALUNYA 

D’ESPORTS 

D’EQUIP 2017 

Equip natació 

URV Subcampions de Catalunya 

       *Selecció Rugbi Camp. Espanya 

 

e-sports Hearthstone Magí Montero Vivancos Campió 
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Campionats Internacionals (EUSA GAMES)

Les dotze universitats catalanes tingueren representació en els European Universities 
Championships, celebrats a les ciutats de Coïmbra (Portugal) i Split (Croàcia) del 24 al 28 
de juliol. Els esports triats per l’ECU han sigut: judo, taekwondo i vòlei platja.

Sis estudiants de la URV, 3 nois i 3 noies, hi participaren formant part de l’expedició cata-
lana. 

Mereix una menció especial el nostre equip masculí de vòlei platja, proclamat campió 
universitari de Catalunya després d’haver guanyat 22 parelles de diferents universitats del 
país. Aquesta condició li va donar opció a ser l’únic representant català en la competició 
europea en aquesta modalitat esportiva.

Precisament, el Campionat Universitari Català de Vòlei Platja va ser una de les tres com-
peticions universitàries catalanes que ha organitzat esports URV dins del marc de l’ECU.

Els altres dos van ser el Campionat de Catalunya Universitari de Cros, que, per primera ve-
gada, es va celebrar al Campus Terres de l’Ebre el dia 18 de desembre del 2016, i el Campi-
onat de Catalunya d’Aigües Obertes, que se celebrà a Cambrils el dia 18 de juny de 2017. 

Campionat de Catalunya Universitari de Vòlei Platja. 31 de març a la Platja de l’Arrabas-
sada de Tarragona. 

Campionat de Catalunya Universitari d’Aigües Obertes. 18 de juny a Cambrils. 
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Campionats d’Espanya Universitaris (CEU)

La novetat d’aquest curs acadèmic ha estat que la selecció de rugbi masculí de la URV, que 
va proclamar-se campiona universitària de Catalunya, va disposar del dret a participar en 
el Campionat Universitari d’Espanya, que es va celebrar a la ciutat de Múrcia, organitzat 
per la Universitat de Múrcia. 

Ha estat la primera vegada, des de la creació d’Esports URV, que la selecció de rugbi mas-
culí ha participat en un campionat universitari d’Espanya. Van arribar fins als quarts de 
final, en perdre contra la Universitat de Granada.

Campionats 

Universitaris

Camp. de Catalunya Universitaris 

d’Esports d’Equip
91 61 152

Camp. de Catalunya Universitaris 

d’Esports Individuals
28 12 40

Campionats d’Espanya Universitaris
23 5 28

E-sports
44 44

UNIRUN
27 29 56

European Universities Games 16
3 3 6

Total 216 110 326

Resum de la participació en les competicions de la URV.
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Programa d’AF i salut PAS/PDI 

Aquest programa està cada cop més consolidat i és, en termes relatius, el programa amb 
més èxit del tots els que organitza Esports URV. Les activitats que el conformen cada cop 
tenen més demanda entre el PDI i PAS. Es realitzen simultàniament en tres campus: Cam-
pus Sescelades, Campus Catalunya (llogant un espai a una entitat propera al Campus) i 
Campus Terres de l’Ebre. 

Com a novetat d’aquest curs, s’ha organitzat l’activitat de fitball (fitnes amb una pilota ge-
gant que tonifica la musculatura) durant els dos quadrimestres. 

Val a dir que el personal inscrit en aquest programa saludable és molt fidel i, any rere any, 
des de fa mes de nou cursos acadèmics, segueixen i confien en nosaltres per fer aquests 
tipus de gimnàstiques suaus, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida mitjançant la 
pràctica d’AF regular. Aquets benefici no es podria entendre des d’una vessant estrictament 
física, sinó amb un concepte molt més ampli que engloba aspectes psicològics o socials. 

En general, trobem moltes dificultats en la cerca d’instal·lacions per realitzar les activitats, 
però gràcies a la cessió per part de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de 
les aules de Psicomotricitat —quan no hi ha activitat docent—, podem dur a terme aquest 
programa al Campus Sescelades. Pel que fa al Campus Catalunya, i com s’ha mencionat 
anteriorment, per primera vegada hem llogat un espai pròxim a una entitat aliena a la URV 
per fer l’activitat de Ioga Iyengar, amb molt èxit entre el personal. 
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En el següent quadre es veu les activitats que organitzat per aquest col·lectiu: 

Homes Dones Total

P r o g r a m a 

d’activitat físi-

ca i salut per a 

PAS/PDI

Ioga Iyengar (grup dimarts) 2 10 12
Ioga Iyengar (grup dijous) 2 8 10

Ioga Kundalini 5 1 6
Fitball 4 9 13

Pilates (grup dilluns) 1 16 17
Pilates (grup dimecres) 1 9 10

Pilates (grup dijous) 1 13 14
Pilates CTE 1r quadrimestre 2 7 9
Pilates CTE 2n quadrimestre 3 6 9

Total 21 79 100

URV SUMMER CAMP 2017 per a nens i nenes de 3 a 12 anys 

Durant el juliol de 2017 va tenir lloc la 10a edició del fins ara anomenat Campus d’Estiu 
URV per a nens i nenes. Amb motiu del 10è aniversari d’aquesta activitat i coincidint amb 
el 25è de la URV, s’ha creat un nou projecte més modern i adaptat als nous temps, canvi-
ant-ne la imatge i el nom: URV SUMMER CAMP. 

Aquesta edició, va comptar amb 250 nens i nenes, fills i filles de treballadors URV, alumnes 
de l’Escola de Pràctiques i externs. L’inici del URV Summer Camp va ser el 26 de juny i fi-
nalitzà el 28 de juliol (un total de cinc setmanes). Al setembre també s’oferirà una setmana 
més, dels dies 4 al 8.

El centre d›interès al voltant del qual s›organitzen les activitats són els cinc àmbits dels es-
tudis de grau de la URV. Així, cada setmana se centren en un àmbit: Ciències, Ciències de 
la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Arquitectura i Enginyeries. 

Projectes i col·laboracions d’esports URV 

Aquest curs, Esports URV i altres serveis de la Universitat han col·laborat i han pres part 
d’accions participatives dins de l’àmbit esportiu. Igualment, ha prestat col·laboració amb 
altres administracions, clubs i entitats del territori. 

Amb la URV 
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Esports URV dóna suport al rebuig de la violència de gènere envers les dones

El 25 de novembre, dia en què es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència de Gènere, Esports URV va fer la lectura d’un manifest institucional d’adhesió del 
món de l’esport per a l’eliminació de la violència envers les dones. A l’inici de les sessions 
del Programa PAS/PDI es va procedir a la lectura del manifest.

Esports URV amb les associacions d’estudiants de la URV

Enguany, dues associacions han sol·licitat la col·laboració d’Esports URV per dur a terme 
les seves activitats:

Celebració de l’Any Nou Xinès 

L’Associació de Xinesos de la URV celebren cada any l’arribada del nou any. Aquest curs 
van sol·licitar la col·laboració d’Esports URV per a l’organització d’activitats esportives, 
com el bàdminton i el tennis taula. La jornada lúdica i esportiva es va desenvolupar al 
Campus Catalunya el dia 1 de febrer i va tenir una gran participació per part de la CU.
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Curs de defensa personal organitzada pel SEUC 

La col·laboració amb aquesta associació va consistir en la cessió del pavelló per poder fer 
les classes d’aquesta activitat. 

Festa del 25è aniversari al Campus Sescelades 

Amb motiu del 25è aniversari de creació del URV, una comissió formada per membres 
del PDI i del PAS dels diferents àmbits d’Educació, Ciència, Enginyeria i Tecnologia, van 
organitzar el dia 21 d’abril una jornada lúdica per donar a conèixer el Campus Sescelades 
amb activitats diverses. 

La col·laboració d’Esports URV va consistir en l’organització d’una competició en petit 
format de bàdminton amb dues pistes.

També es va realitzar una classe d’exhibició de zumba, amb forca participació i una gran 
acceptació entre els assistents. 

Amb altres administracions: clubs i entitats 

Esports URV dóna suport a les 24 hores de natació del Club Natació Tàrraco 

El mes de setembre passat i dins les festes de Santa Tecla, la tècnica d’esports de la URV 
va estar convidada com a representant de la Universitat en la XXX Edició de les 24 hores 
de Natació del Club Natació Tàrraco. Van comptar amb la presència del secretari general 
de l’Esport, Gerard Figueras, entre d’altres personalitats del món del l’esport del nostre 
territori. 
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V Caminada «A bon pas fem salut a Tarragona» amb motiu del Dia Mundial de l›Activitat 
Física

El dimecres 6 d’abril de 2016 es va celebrar la V Caminada “A bon pas fem salut a Tarrago-
na” coincidint amb el Dia Mundial de l’Activitat Física. La caminada va tenir un recorregut 
d’uns 6 km i creuava els llocs més emblemàtics de Tarragona en una tarda assolellada.

La caminada va estar organitzada per Esports de la Universitat Rovira i Virgili, la represen-
tació territorial de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut i el 
Consell Esportiu del Tarragonès.

Estava oberta a tothom i la inscripció era gratuïta. Tenia una durada de tres hores, inclo-
ent-hi el temps d’escalfament i estiraments a l’inici i al final. Els objectius eren conscien-
ciar dels beneficis en els adults de la pràctica de 30 minuts diaris d’exercici físic, així com 
mantenir-se actius en totes les edats.

Pel que fa a la participació, va ser de 150 persones, de les quals 40 pertanyien a la URV, 
majoritàriament del personal d’administració i serveis.

Participació general de la V Caminada Saludable, 6 d’abril a Tarragona.

Personal de la URV que van assistir a V la Caminada Saludable, el 6 d’abril a Tarragona.

Enguany, prèviament a la caminada, es va realitzar una xerrada a càrrec de la tècnica de 

l’activitat física i l’esport, la Sra. Ruth Marqués, a l’aula de la Gent Gran de la URV, amb el 

títol “Ens movem” i amb l’objectiu d’incentivar la participació de la gent gran.
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La URV col·labora amb Muntanyum, la fira de turisme rural i esports de muntanya 

Muntanyum és una fira de turisme rural i esports de muntanya que, enguany, ha arribat a 

la cinquena edició. S’ha desenvolupat l’últim cap de setmana de maig a la població de 

Duesaigües (Baix Camp).

Les activitats eren molt variades: tirolines, bicicletes impossibles, llit elàstic, caminada nòr-

dica, entre altres. Estaven adreçades a la mainada per realitzar-les en família. 

Esports URV va col·laborar en aquesta iniciativa i van repartir de manera gratuïta un polse-

ra per als nens menors de 12 anys que volguessin gaudir de les diferents activitats. Es van 

donar més de 30 polseres als fills del PDI i PAS de la URV. 

Sport Business Symposium2017

La consellera d’Esports de Tarragona, María Elisa Vedrina, acompanyada de Joan Plana, 

delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport a Tarragona, i del Dr. Luís Marqués, 

degà de la 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV, a més d’altres personalitats del 

món de l’esport, van inaugurar el 28 d’abril passat la vuitena edició de l’Sport Business 

Symposium. 

Amb un gran impacte a la nostra ciutat, el simpòsium va comptar amb esportistes de la 

talla de Jose Luis Lorente, entre d’altres, i talents de diferents àmbits del món de l’esport. 

S’hi van tractar temes relacionats amb l’esport d’elit, la captació de talents, la fidelització 

de socis, la gestió... 

Per la seva part, Esports URV va col·laborar amb aquest esdeveniment, de manera que els 

nostres estudiants tenien un preu més reduït i podien obtenir-ne reconeixement acadèmic. 

Sport Business Symposium 17, Palau de Congressos de Tarragona, 28-29 abril.
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LLOGUER del pavelló del Campus Sescelades 

ONCE

Des de fa dos anys, l’ONCE utilitza el nostre pavelló mitjançant un lloguer anual, per dur a 
terme les seves activitats esportives. Enguany també han confiat en nosaltres. 

Val a dir que, tot i que no produeix una gran quantitat de diners, ajuda al pressupost d’es-
ports, que en els darrers anys s’ha vist disminuït. 

Club Bàsquet Tarragona (CBT)

La proper fita del Jocs del Mediterrani ha fet que durant aquests darrers anys estiguin remo-
delant-se les instal·lacions municipals que han d’acollir les competicions. Des d’un bon 
inici, Esports URV ha col·laborat amb la Comissió del Jocs en diferents àmbits. Seguint amb 
aquesta voluntat, ens vam reunir amb aquelles entitats que a l’inici de curs van mostrar 
interès a poder llogar el pavelló del Campus Sescelades. 

Així, es va acordar que la URV llogués el pavelló del Campus Sescelades al CBT per dur a 
terme els entrenaments de bàsquet dels seus equips. També ha estat una mínima font d’in-
gressos per al pressupost d’Esports URV. 

Convenis 

Durant aquets curs s’ha establert un nou conveni amb una clínica dental amb seu a Tarra-
gona i Reus. Els nostres socis s’han pogut beneficiar d’unes condicions i preus avantatjosos. 
Es tracta de la Clínica Dental Alba. 

Ells treballen en la íntima relació entre salut dental i esport. Així, una salut dental deficient 
significa menys rendiment esportiu, i una pràctica esportiva d›alt nivell genera un deterio-
rament dental important. 

Unitat d’Assessorament i Suport Psicològic a l’Estudiant (UASPE)

La Unitat d’Assessorament i Suport Psicològic a l’Estudiant (UASPE) es crea al març de 
2014 mitjançant un acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 
l’Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM). Neix amb l’objectiu de donar atenció 
psicològica professional, confidencial i gratuïta als estudiants de la URV (grau, postgrau o 
doctorat), així com un suport al professorat i personal de la URV en el maneig de les difi-
cultats psicològiques dels alumnes. La Unitat de Suport a l’Estudiant és un servei ofert des 
del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària amb les següents funcions.

 – detecció de simptomatologia psiquiàtrica o psicològica en alumnes i la seva cor-
responent orientació al tractament en l’àmbit públic o privat, segons les caracterís-
tiques del cas i les preferències de l’estudiant.
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 – suport i orientació en situacions de malestar emocional relacionades amb l’àmbit 
acadèmic o personal.

 – promoció de l’estabilitat i salut emocional dels estudiants a través de materials di-
vulgatius.

 – entrenament bàsic en habilitats que permetin una millor adaptació al món acadè-
mic (tècniques d’aprenentatge, gestió de conflictes, ansietat davant els exàmens), i 
que ajuden a millorar el rendiment i l’adaptació acadèmica.

 – orientació i suport al personal docent en relació amb l’afrontament de les dificultats 
emocionals o psicològiques dels seus alumnes.

Funcionament de la Unitat

La dotació de la Unitat és d’un psicòleg clínic (Sr. Eloy Gey), amb una dedicació de 3 hores 
setmanals, durant les quals realitza atenció directa, i d’una psiquiatra (Dra. Yolanda Alon-
so), que coordina la gestió de la Unitat i l’elaboració d’informes psiquiàtrics.Tots dos són 
professionals de l’HUIPM. 

L’horari d’atenció al públic és el dijous, de 16:30h a 19:30h, al despatx 4.31 de l’Edifici D2 
del Campus Catalunya, mitjançant cita prèvia. 

Diàriament, s’atenen consultes telemàtiques a través de l’adreça de correu electrònic 
<atenciopsicologica@urv.cat>.

Sol·licitud de cita

Els estudiants que ho desitgin poden sol·licitar cita prèvia a través de la pàgina de la Unitat 
de Suport a l’Estudiant: <http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/atencio-psicologica>.

Procés previ a la cita 

En el moment de sol·licitar cita, els estudiants reben un missatge de confirmació automa-
titzat en què se’ls informa sobre les normes de la Unitat.

Un cop es rep la sol·licitud de cita de l’estudiant, s’envia una petició a través del correu 
electrònic que ell ha facilitat per tal que respongui, de forma voluntària, als següents qües-
tionaris autoadministrats:

 – Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9) (Spitzer, Williams, Kroenke). Qüestio-
nari de nou ítems de cribratge de simptomatologia depressiva, que inclou un ítem 
sobre ideació autolítica (vegeu annex 4.1).

 – GAD-7 (Spitzer, Williams, Kroenke). Qüestionari de set ítems de cribratge de simp-
tomatologia ansiosa (vegeu annex 4.2).
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 – Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico (De Pablo, Baillès, Pérez y Val-
dés). Qüestionari dissenyat per identificar les fonts i la intensitat de l’estrès relacio-
nat amb l’activitat acadèmica (vegeu annex 4.3).

Per tal d’emplenar els qüestionaris de forma telemàtica, els estudiants reben els enllaços 
dels qüestionaris allotjats en un servidor personal de Google Drive:

 – https://docs.google.com/forms/d/1txyKpERtLINWJTIsxyjep7ZnWXRU2_xxu83-
GLgQLfA/viewform (PHQ-9 i GAD-7)

 – https://docs.google.com/forms/d/1xWVIrTNseIMiO3Ks7UB162kdL4nsFAu1npNow
7TB4DY/viewform (Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico)

S’assigna a cada estudiant un codi d’identificació personal (tres lletres i tres xifres) que es 
comunica mitjançant el correu electrònic. L’haurà d’introduir als qüestionaris per garantir 
la seguretat de les dades enviades a través d’Internet. 

La correspondència entre el codi d’identificació personal i el nom real de l’estudiant no-
més es conserva a la base de dades dels estudiants atesos, allotjada en un servidor de 
l’HUIPM i protegida amb àmplies mesures de seguretat.

L’aplicació Google Drive permet rebre les respostes als qüestionaris en temps real i prio-
ritzar, si és necessari, les sol·licituds, o contactar directament amb l’estudiant si es detecta 
una situació de risc. També permet una correcció automatitzada de les respostes, cosa que 
facilita fer una devolució del resultat a l’estudiant a l’espai de cita.

Una setmana abans de la cita, s’envia a l’estudiant un correu electrònic amb el recordatori 
de la cita concertada i la recomanació de canviar-la si no li fos possible assistir-hi. 

Citacions

El dia de la cita, se sol·licita que signi el consentiment per a la cessió i la protecció de da-
des, conforme a la legislació vigent (vegeu annex 4.4).

Es retorna a l’estudiant el resultat dels tests realitzats, en cas que els hagi emplenat, i es 
demana el motiu de consulta. 

Es realitza una entrevista clínica completa per detectar possibles patologies psiquiàtriques 
i, un cop finalitzada l’avaluació global, s’informa l’estudiant de la seva problemàtica, les 
pautes que ha de seguir i la conveniència, si escau, d’iniciar un tractament psicoterapèutic 
o psiquiàtric. S’assessora l’estudiant sobre les diferents opcions a la xarxa pública o priva-
da. En cas que l’estudiant compleixi els requisits, se l’informarà sobre el procediment per 
tramitar l’assegurança escolar per tal que cobreixi una part del tractament (veure annex 
4.5).

Des de la Unitat de Suport a l’Estudiant, se li ofereix un seguiment de fins a tres visites, que 
es podria ampliar excepcionalment en cas de considerar-se necessari. 

En qualsevol moment del procés —tant abans de fer la sol·licitud de cita, com abans d’acu-
dir-hi o després d’haver-hi assistit— es promou la utilització del correu electrònic com a 
mitjà de comunicació ràpida entre la Unitat i l’estudiant, i es garanteix que el temps de 
resposta sigui inferior a dos dies.
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Després de la cita

Els dies posteriors a la/les cita/es, s’envia un correu electrònic a l’estudiant amb un qüesti-
onari de satisfacció anònim i voluntari, mitjançant Google Drive (vegeu annex 4.6):

 – https://docs.google.com/forms/d/1mlexlk9AYLFi1NlWb5uoCCDsiLK4RnMEzqh0ne
NThTI/viewform

L’estudiant que ho desitgi pot respondre a les preguntes i pot deixar suggeriments de mi-
llora o comentaris.

Activitat desenvolupada a la Unitat

Descripció de l’activitat

Durant el període entre l’1 de setembre de 2016 i el 15 de maig de 2017 s’han rebut 55 
sol·licituds de cita.

Absentisme en primera visita

Del total, en 39 casos (70,90%) l’alumne ha assistit a la primera visita i ha estat valorat i ori-
entat. En 16 sol·licituds (29,09%), l’estudiant no va acudir a la primera visita (absentisme). 

Freqüència % % acumulat
NO* 39 70,91 70,91

SÍ 16 29,09 100,00
Total 55 100,00

*NO: absentisme / SÍ: assistència

Tipus de visita

En aquest temps, es van realitzar 53 visites en total, de les quals 29 (54,71%) van ser 
primeres visites de valoració i 24 (45,28%) van ser visites successives de seguiment, amb 
objectius d’assessorament i orientació.

Temps d’espera

Per a la primera cita, el temps d’espera va ser de 36,91 dies naturals de mitjana, amb un màxim de 
89 dies i un mínim d’1 dia.

N
Mí-
nim

Màxim Mitjana Mediana Moda Desv. típ.

Temps d’espera 55 1 89 36,91 30,00 29 24,757
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Perfil dels usuaris

Gènere

Els estudiants/usuaris sol·licitants han estat majoritàriament dones (n=43; 78,18%) en com-
paració amb el nombre d’homes (n=12; 21,82%). 

Freqüència % % acumulat
Dona 43 78,18 78,18
Home 12 21,82 100,00
Total 55 100,00

Edat mitjana dels usuarisw

L’edat mitjana dels usuaris ha estat de 25,26 anys, amb un mínim=19 i un màxim=56.

N Mínim Màxim Mitjana Desv. típ.
Edat 38 19 56 25,26 7,724
N vàlid (segon llista) 55

Les usuàries, que són més nombroses, mostren una menor dispersió en el rang d’edats, 
encara que es van detectar casos en edats atípiques (entre els 29 i els 56 anys). Els homes 
són menys nombrosos i tendeixen a ser de major edat.

Altres variables

Es van recollir altres variables com: origen, facultat on estudia i tipus d’estudi que està 
cursant.

Origen

Freqüència Percentatge
Percentatge 

vàlid
Percentatge 
acumulat

Absentismes 15 27,27 27,27 27,27
Argentina 1 1,82 1,82 29,12
Catalunya 24 43,64 43,64 72,76
Costa Rica 1 1,82 1,82 74,58
Dinamarca 1 1,82 1,82 76,40
Equador 2 3,64 3,64 80,04
EUA 1 1,82 1,82 81,86
Espanya 7 12,73 12,73 94,56
Etiòpia 1 1,82 1,82 96,41
Marroc 1 1,82 1,82 98,23
Mèxic 1 1,82 1,82 100,0
Total 55 100,0 100,0
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Facultat

Freqüència Percentatge
Percentatge 

vàlid
Percentatge 
acumulat

Absentismes 16 29,09 29,09 29,09
Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura

4 7,27 7,27 36,36

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria

1 1,82 1,82 38,18

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química

2 3,64 3,64 41,82

Facultat d’Economia i Em-
presa

2 3,64 3,64 45,46

Facultat d’Enologia 4 7,27 7,27 52,73
Facultat d’Infermeria 2 3,64 3,64 56,37
Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia

8 14,55 14,55 70,92

Facultat de Ciències Jurídi-
ques

7 12,73 12,73 83,65

Facultat de Lletres 3 5,45 5,45 89,10
Facultat de Medicina i Cièn-
cies de la Salut

5 9,09 9,09 98,19

Facultat de Química 1 1,82 1,82 100,0
Total 55 100,0 100,0

Tipus d’estudi

Freqüència Percentatge
Percentatge 

vàlid
Percentatge 
acumulat

Absentismes 16 29,09 29,09 29,09
Doctorat 4 7,27 7,27 36,36
Grau 33 60,00 60,00 96,36
Màster 2 3,64 3,64 100,0
Total 55 100,0 100,0

Com es pot apreciar en els gràfics i taules anteriors, tant en les dades recollides d’origen 
de l’estudiant, com en el tipus o nivell de la titulació, s’aprecia una heterogeneïtat en la 
utilització del servei.
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Dades de procés i resultats

Motiu de consulta

Els principals motius de consulta registrats van ser els problemes relacionats amb la salut 
mental (27,27%), amb predomini de simptomatologia lleu o moderada de tipus ansiós-
depressiu o de característiques adaptatives. Un altre tipus de demanda freqüent han estat 
els problemes de rendiment acadèmic (21,82%). 

Freqüència Percentatge
Percentatge 

vàlid
Percentatge 
acumulat

Absentismes 16 29,09 29,09 29,09
Problemes de rendiment 
acadèmic

12 21,82 21,82 50,91

Problemes en les relacions 
amb altres persones

8 14,55 14,55 65,46

Problemes relacionats amb 
l’adaptació cultural

4 7,27 7,27 72,73

Problemes relacionats amb 
la salut mental

15 27,27 27,27 100,0

Total 55 100,0 100,0

Resultat final

Dels 39 alumnes atesos, en 13 casos el procés d’orientació es va finalitzar amb una alta (23%); en 
5 d’aquests casos (38,5%), es considera resolt el problema de consulta. En 26 casos (47,3%), no 
comptem amb informació del desenllaç del procés. Aquestes situacions poden anar des de la des-
vinculació, a la resolució del motiu de consulta després d’una o més visites de valoració i interven-
ció sense que s’hagi formalitzat una alta del procés.

Freqüència Percentatge
Percentatge 

vàlid
Percentatge 
acumulat

Absentismes 16 29,09 29,09 29,09
Altres 26 47,27 47,27 76,36

Persisteix el problema inicial 2 3,64 3,64 80,0

Persisteix el problema parci-
alment

6 10,91 10,91 90,91

S’ha resolt el problema de 
consulta

5 9,09 9,09 100,0

Total 55 100,0 100,0
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Actuació final

Només en un cas (1,82%) es va considerar la indicació de derivar a recursos sanitaris 
externs a la universitat (derivació a suport psicològic privat), atenent a criteris clínics de 
persistència i gravetat del motiu de consulta.

Freqüència Percentatge
Percentatge 

vàlid
Percentatge 
acumulat

16 29,09 29,09 29,09
Alta 9 16,36 16,36 45,45
Altres 29 52,73 52,73 98,18
Derivació a suport 
psicològic privat

1 1,82 1,82 100,0

Total 55 100,0 100,0

A través del correu electrònic, telèfon i reunions presencials a la Unitat, s’ha donat res-
posta a tres consultes de docents i responsables de departaments de facultats. Se’ls ha 
donat pautes d’orientació i actuació davant de situacions de patiment dels estudiants o de 
problemes psicològics específics. 

En aquest sentit, s’ha seguint fent difusió d’un senzill material d’orientació per a docents 
i PAS davant la detecció d’una situació potencial de malestar psicològic entre l’alumnat, 
així com per a la intervenció o derivació davant la detecció de situacions d’especial risc 
per a l’estudiant (vegeu annex 4.7).

Annex

Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9)

Por favor, introduce el código que se te ha facilitado en el correo que has recibido. *

Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes pro-
blemas?

Poco interés o alegría por hacer las cosas *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día
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Sensación de estar decaído/a, deprimido/a desesperanzado/a *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Problemas para quedarse dormido/a, para seguir durmiendo o dormir demasiado *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Sensación de cansancio o de tener poca energía *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Poco apetito o comer demasiado *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Sentirse mal consigo mismo/a; sentir que es un/a fracasado/a o que ha decepcionado a su 
familia o a sí mismo/a *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día
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Problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la televisión *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Moverse o hablar tan despacio que los demás pueden haberlo notado. O lo contrario: 
estar tan inquieto/a o agitado/a que se ha estado moviendo de un lado a otro más de lo 
habitual *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Pensamientos de que estaría mejor muerto/a o de querer hacerse daño de algún modo *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Si ha marcado ALGUNO de los problemas de este cuestionario,

¿Hasta qué punto estos problemas le han creado DIFICULTADES para hacer su trabajo, 
ocuparse de la casa o relacionarse con los demás?

 – Ninguna dificultad

 – Algunas dificultades

 – Muchas dificultades

 – Muchísimas dificultades
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Cuestionario GAD-7

Por favor, introduce el código que se te ha facilitado en el correo que has recibido. *

En los últimos 14 días, ¿con qué frecuencia le han supuesto una molestia los siguientes 
problemas?

Sentirse nervioso/a, angustiado/a o muy tenso/a *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Ser incapaz de dejar de preocuparse o de controlar la preocupación *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Preocuparse demasiado por diferentes cuestiones *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Tener problemas para relajarse *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día



178

Estar tan inquieto/a que le resulta difícil permanecer sentado/a *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Enfadarse o irritarse con facilidad *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Sentir miedo de que algo terrible pueda ocurrir *

 – Nunca

 – Varios días

 – Más de la mitad de los días

 – Casi cada día

Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico

Los siguientes puntos describen actividades o situaciones que se presentan en la vida aca-
démica y que pueden ser estresantes para los estudiantes (es decir, que provocan tensión 
o malestar excesivo en el individuo). En cada punto, escoge un valor entre el 1 y el 9 que 
mejor indique en que medida es estresante para ti. A continuación responde si te has en-
contrado en esta situación durante las últimas 4 semanas.

Por favor, introduce el código que se te ha facilitado en el correo que has recibido. *

Preparar un examen inmediato *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante
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Te has encontrado en esta situación (preparar un examen inmediato) en las últimas 4 
semanas? *

Sí

No

Efectuar un examen oral *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (efectuar un examen oral) en las últimas 4 semanas? *

Sí

No

Efectuar un examen escrito *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (efectuar un examen escrito) en las últimas 4 sema-
nas? *

Sí

No

Esperar los resultados de un exámen *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (esperar los resultados de un exámen) en las últimas 4 
semanas? *

Sí

No

Suspender un examen *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (suspender un examen) en las últimas 4 semanas? *

Sí

No
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Ser preguntado en clase *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (ser preguntado en clase) en las últimas 4 semanas? *

Sí

No

Preparar un trabajo individualmente *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preparar un trabajo individualmente) en las últimas 4 
semanas? *

Sí

No

Preparar un trabajo en grupo *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preparar un trabajo en grupo) en las últimas 4 sema-
nas?*

Sí

No

Preguntar una duda a un profesor en clase (en público): *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preguntar una duda a un profesor en clase en público) 
en las últimas 4 semanas? *

Sí

No

Preguntar una duda a un profesor fuera de clase (en privado) *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preguntar una duda a un profesor fuera de clase en 
privado) en las últimas 4 semanas? *

Sí

No
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Hablar con un profesor sobre tus problemas académicos (en privado, desacuerdos sobre 
resultados de exámenes, demanda de orientación) *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (hablar con un profesor sobre tus problemas académi-
cos en privado) en las últimas 4 semanas? *

Sí

No

Participar en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos) *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (participar en un seminario) en las últimas 4 semanas? *

Sí

No

Efectuar actividades de prácticas *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (efectuar actividades de prácticas) en las últimas 4 
semanas? *

Sí

No

Exponer un tema en clase *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (exponer un tema en clase) en las últimas 4 semanas? *

Sí

No
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Discutir problemas académicos con compañeros*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (discutir problemas académicos con compañeros) en 
las últimas 4 semanas? *

Sí

No

Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empeza-
do) en las últimas 4 semanas? *

Sí

No

Excesiva cantidad de materia para estudio *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (excesiva cantidad de materia para estudio) en las úl-
timas 4 semanas? *

Sí

No

Falta de tiempo para estudiar *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (falta de tiempo para estudiar) en las últimas 4 sema-
nas?*

Sí

No
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Consentiment per a la cessió i protecció de dades

Instruccions per tramitar l’assegurança escolar

Passos per tramitar l’assegurança escolar

 – Clica al següent enllaç per accedir a la pàgina web del ministeri sobre l’assegurança 
escolar.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Seguroes-
colar/index.htm

 – Comprova que compleixes els requisits per beneficiar-te d’aquesta assegurança:

•	 Tener menos de 28 años, ser español o extranjero con residencia legal en Es-
paña.

•	 Estar matriculado en los estudios comprendidos en el Seguro y haber abonado 
la cuota.

•	 Acreditar un año de Seguro. 

 – Imprimeix i omple amb lletra clara l’imprès anomenat Solicitud de prestación del 
Seguro Escolar.

 – Imprimeix i adjunta l’informe clínic, que et farem des de la Unitat d’Atenció Psico-
lògica de la URV quan ens comuniquis la intenció de fer aquest tràmit.

 – Reuneix la resta de documents que necessitaràs per presentar la sol·licitud:

•	 DNI o libro de familia. Documento acreditativo de la identidad, para los ex-
tranjeros.

•	 Resguardo del impreso de matrícula.

 – Porta tota aquesta documentació a qualsevol Oficina d’Atenció i Informació de la 
Seguretat Social. La de Tarragona està a l’Avinguda de Roma, 7 (Telèfon: 977 253 
564). També n’hi ha a Reus, Valls, Móra d’Ebre, el Vendrell, Montblanc i Tortosa.

 – Quan rebis l’autorització de la Seguretat Social, contacta amb el psicòleg per a 
la primera cita. Recorda que hauràs de pagar les visites per avançat i sol·licitar la 
compensació econòmica (parcial) posteriorment, quan presentis les factures on han 
de constar les dates, número de sessions i el pagament.

Si tens qualsevol dubte o dificultat, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del 
correu

atenciopsicologica@urv.cat
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Qüestionari de satisfacció

Has sido atendido en la Unidad de Atención Psicológica de la URV. Nos gustaría conocer 
tu grado de satisfacción en relación al servicio recibido. Por favor, rellena esta encuesta 
anónima para que podamos conocer tu opinión.

¿Globalmente, estas satisfecho con la atención recibida?

1 2 3 4 5

nada satisfecho muy satisfecho

¿Te ha parecido adecuado el método para pedir cita?

1 2 3 4 5

nada adecuado muy adecuado

¿Te ha parecido adecuado el tiempo de espera para la primera consulta o entre consultas?

1 2 3 4 5

nada adecuado muy adecuado

¿Te ha parecido adecuado el lugar donde te han atendido?

1 2 3 4 5

nada adecuado muy adecuado

¿Te ha parecido adecuada la rapidez de respuesta a través del email?

1 2 3 4 5

nada adecuada muy adecuada

¿Te han sido útiles las pautas, orientaciones o información que se te han facilitado?

1 2 3 4 5

nada útiles muy útiles

¿En qué grado consideras que se ha resuelto tu problema o motivo de consulta?

1 2 3 4 5

nada mucho

¿Recomendarías este servicio a otros estudiantes?

 Sí

 No estoy seguro

 No

En este espacio puedes escribir otras observaciones, sugerencias de mejora o comentarios.

Tus ideas nos ayudarán a mejorar el servicio.
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Material d’orientació als docents i PAS davant situacions de malestar psicològic entre 
l’alumnat

Unitat d’Atenció Psicològica

http://www.urv.cat/cae/atenciopsicologica.html

La Unitat d’Atenció Psicològica és un servei d’assessorament confidencial i gratuït destinat 
als estudiants de la URV, que té com a objectiu afavorir l’adaptació a l’àmbit universitari, 
facilitar l’estabilitat emocional, millorar el rendiment acadèmic i assessorar sobre la conve-
niència d’iniciar algun tipus de tractament.

Des de la Unitat d’Atenció Psicològica oferim als professionals de la URV un servei de 
consulta i assessorament davant la detecció d’una situació potencial de malestar psicolò-
gic entre l’alumnat.

En l’exercici de la tasca universitària, els professionals poden fer-se preguntes respecte a 
com s’aborda una situació de patiment per part de l’estudiant. Podem distingir diferents 
situacions, en funció de la urgència o la gravetat.

 – En primer lloc, el maneig d’una eventual situació d’urgència o crisi (malestar emo-
cional intens, verbalització d’ideació suïcida, conducta agitada o alteracions con-
ductuals greus que impliquin alguna classe de risc personal per a l’estudiant o 
terceres persones) requereix de l’activació urgent dels recursos sanitaris oportuns 
que dirigiran la situació de manera que pugui ser valorada per un especialista.

•	 De forma general, es podrà instar telefònicament a la participació dels serveis 
d’emergències a través del telèfon 112, que permetrà la mobilització d’una 
resposta sanitària adequada (avaluació per professionals i, si cal, transport sa-
nitari al servei d’emergències psiquiàtriques).

•	 A la nostra zona geogràfica, la Unitat d’Urgències de l’HU Institut Pere Mata 
presta assistència a la urgència sanitària en salut mental. Aquest servei atén 
les demandes d’atenció psiquiàtrica urgent les 24 hores del dia, tots els dies 
de l’any. Des d’aquest servei es realitza un abordatge de la situació de crisi i 
s’orienta la situació a través del circuit assistencial.
Carretera de l’Institut Pere Mata, s/n 

CP 43206, Reus

É977 338 667

 – La majoria de les situacions que poden activar la teva preocupació com a professi-
onal de la URV per la situació psicològica de l’alumne, no són particularment ur-
gents (decaïment anímic i motivacional, situacions d’aïllament, ansietat davant les 
situacions d’avaluació, dificultats en la relació interpersonal, vivències de crisi per-
sonal o conflictes vocacionals, etc.). Amb relació a aquestes consultes, cal destacar:

•	 La majoria d’aquestes situacions es poden beneficiar d’un abordatge directe, 
breu i senzill, en tot cas realitzat per professionals experts.

•	 Una primera aproximació pot requerir mostrar a l’estudiant, de forma discreta i 
respectuosa, la nostra preocupació per la seva situació i la voluntat d’orientar.

•	 En funció de la resposta de l’estudiant és possible suggerir la possibilitat de 
consultar amb professionals de l’ajuda psicològica i suggerir el servei específic 
que ofereix la URV.
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•	 Si en un primer moment l’estudiant no desitja ser ajudat, és preferible abste-
nir-se d’insistir-hi i mostrar-se disponible per si, en un segon moment, reconsi-
dera acceptar l’ajuda.

Per a qualsevol qüestió específica relacionada amb aquest servei (informació sobre les 
seves característiques, consultes sobre la manera de sol·licitar visita per part de l’estudiant, 
com suggerir a

un estudiant en particular la possibilitat de consultar per millorar la seva adaptació per-
sonal i acadèmica, etc.) podeu contactar amb la UASPE a través de l’adreça de correu 
<atenciopsicologica@urv.cat>.

Atenció a la discapacitat

Cens d’estudiants amb discapacitat a la urv

Curs Estudiants

2012-13 122

2013-14 140

2014-15 152

2015-16 153

2016-17 171

DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE CURS 2016-17: 86 dones (50,3%) i 85 homes (49,7%). 

Distribució estudiants per centres curs 2016-17

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 10
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 7
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 9
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 31
Facultat de Ciències Jurídiques 19
Facultat de Lletres 43
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 6
Facultat de Química 4
Facultat de Turisme i Geografia 4
Facultat d’Economia i Empresa 13
Facultat d’Infermeria 8
Facultat d’Enologia 4
Servei de Gestió Acadèmica 3
Escola de Postgrau i Doctorat 10
TOTAL 171
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 Distribució per tipus de matrícula curs 2016-17

Matrícula de Grau 121
Matrícula de primer i segon cicle 2
Matrícula de Màster Oficial 11
Matrícula de tercer cicle 11
Certificació Acadèmica Personal 8
Expedició Títol de Graduat/da, SET i duplicat 6
Trasllat d’expedient acadèmic 6
Reconeixements d’estudis EEES (Univ. estatals) 4

Estudi expedient acadèmic. Transferència/Reconeixement (Grau/Màster) 2

TOTAL 171

Actuacions 

 – Amb l’objectiu de proporcionar ajuts i recursos necessaris als estudiants amb dis-
capacitat per tal que assoleixin els seus objectius acadèmics, s’han dut a terme 
diferents accions durant el curs 2016-17:

•	 Informació als estudiants amb discapacitat sobre diferents beques a les quals 
poden tenir accés per realitzar els seus estudis universitaris.

•	 Contactes via correu electrònic amb els estudiants per informar-los sobre la 
possibilitat de petició d’ajuts tècnics.

•	 A sol·licitud dels interessats, mediació amb el professorat sobre temes puntu-
als.

•	 Elaboració d’informes de recomanacions pedagògiques i adaptacions especí-
fiques.

•	 Actuacions per gestionar adaptacions sol·licitades per alguns estudiants: gestió 
del servei d’intèrpret de llengua de signes per a l’acte d’inauguració del curs 
acadèmic 2016-17, a la FCEP. 

•	 Atenció a demandes particulars de professorat i estudiants amb discapacitat 
(assessorament, orientació, etc.) personalment, telefònicament, o per correu 
electrònic.

 – Participació al Taller de treball UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya). 
Barcelona, octubre 2016. 

 – Assistència al VII Encuentro de la Red de Servicios de Atención a Personas con Dis-
capacidad en la Universidad (SAPDU). Castelló, 2016.

 – Participació a totes les reunions anuals de la Comissió Tècnica Unidiscat.

 – Participació en el grup de treball de la Comissió Tècnica Unidiscat per a l’elabora-
ció d’una Base de Dades conjunta per a totes les universitats catalanes. 

 – Coordinació amb l’Oficina d’Orientació Universitària de la URV per donar suport 
als universitaris amb discapacitat en la seva recerca d’ocupació i en el desenvolu-
pament de la seva carrera professional. 
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Alumni

Amb l’aprovació del projecte al Consell de Govern, el 27 d’abril es va donar el tret de 
sortida al projecte Alumni URV. Durant aquest curs les tasques realitzades han consistit 
principalment en el disseny del programa, la planificació de la implantació per fases i l’as-
sentament de les bases per llançar el programa a final del curs 2016-2017. Aquestes són 
algunes de les accions desenvolupades:

 – S’ha elaborat una carta de serveis en coordinació amb les diferents unitats de la 
URV que ofereixen serveis als alumnes (CRAI, OOU, SITIC, SACU, SL, FURV, URV 
Emprèn, etc.)

 – En relació amb el Projecte Alumni URV, se n’ha definit la missió, l’organització, 
l’estructura, la imatge, les modalitats d’adscripció, els serveis i beneficis associats i 
l’estratègia d’implantació.

 – Amb l’objectiu de crear una imatge d’Alumni URV, s’ha dissenyant el logotip 
d’Alumni URV i s’ha protegit legalment la marca «Alumni URV».

 – Un cop definits els continguts i l’estructura, s’ha publicat la versió inicial del lloc 
web.

 – S’han dissenyat i adquirit materials de promoció d’Alumni URV amb la intenció 
de promocionar el programa en tots els esdeveniments que es consideri pertinent. 
S’ha adquirit un enrotllable, un fotoreclam per als actes de graduació i una targeta 
publicitària per donar a conèixer el programa.

 – Els primer actes de la Universitat en què Alumni URV ha tingut presència han estat 
els actes de graduació dels alumnes 16-17.

 – S’ha fet un anàlisi de les associacions d’exalumnes de la URV amb l’objectiu de 
comprovar quines es troben actives i prendre les decisions de futur sobre el seu 
encaix al programa Alumni URV.

 – Des del febrer del 2017 la gestió del programa Amics i Amigues de la URV es re-
alitza des de l’Oficina d’Orientació Universitària. Actualment hi ha 100 persones 
registrades al programa i durant el curs 2016-17 s’han produït 33 altes i 13 baixes.
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Igualtat

Les accions que ha dut a terme l’Observatori de la Igualtat de la URV al llarg del curs 
2016-17 s’han desenvolupat seguint els eixos i les mesures previstes en el II Pla d’Igualtat 
(2011-15), el qual està prorrogat fins a l’aprovació del següent Pla previst per a l’any 2018. 
Aquestes actuacions es poden agrupar en els tres grans àmbits: docència, recerca i difusió i 
transferència, complint així amb les tres missions assumides per la Universitat. També s’han 
desenvolupat diverses accions que queden emmarcades en la dimensió d’organització i 
funcionament intern de l’Observatori de la Igualtat.

Difusió i transferència

Aquest any 2017 s’ha editat el calendari Dones i 
Arqueologia, que visibilitza així 12 dones rellevants 
en el món de l’Arqueologia. Cal destacar la col-
laboració del Departament d’Història i Història de 
l’Art i de la Facultat de Lletres, a més de les profes-
sores Elisabet Huntingford, Ada Lasheras, Roser Mar-
sal, Eva Subias i Patricia Terrado, que han participat 
en la redacció de les biografies. En aquesta ocasió, 
hi han pres part com a patrocinadores les instituci-
ons següents: la Càtedra de Ciència i Humanisme de 

la URV, l’Ajuntament de Tarragona, la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució Social. El calendari es pot consultar a la pàgina web de 
l’Observatori http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Donesiciencia/Calendaris/
calendari2017_V543_web.pdf

L’exposició “Dones i arquitectura”, editada per 
l’Observatori de la Igualtat, s’ha cedit a l’Ajunta-
ment d’els Guiamets. Del 6 al 13 de març es va 
ubicar al Cafè de l’Ateneu d’aquesta població. Amb 
aquestes accions es dóna compliment a la mesura 
4.5 del II Pla d’Igualtat.

Amb l’objectiu de cobrir diverses necessitats infor-
matives relacionades amb la ciència i la temàtica 
de gènere, hem continuat publicant el butlletí di-
gital de l’Observatori de la Igualtat, de periodicitat 

mensual, on hi ha convocatòries d’articles, comunicacions d’activitats formatives, recur-
sos en línia, etc. El butlletí es pot trobar a la pàgina web de l’Observatori de la Igualtat, 
i les persones interessades es poden donar d’alta a l’enllaç següent: http://goo.gl/forms/
rYk7MPHFW7. 
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Recerca

Al mes de juny del 2016 es va resoldre la convocatòria de la setena edició del Premi Maria 
Helena Maseras a favor d’un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. 
El treball premiat va ser “Les dones en un món d’homes: integració laboral, desigualtats i 
reptes”, de Cristina Jiménez-Castillejo Pérez, del Col·legi La Salle de Tarragona. Al mes de 
desembre de 2016, el Consell Social de la URV, a proposta de l’Observatori de la Igualtat, 
convocava per vuitena vegada la corresponent convocatòria per al curs 2016-17. Mesura 
4.7 del II Pla d’Igualtat.

Al mes de novembre es va resoldre la convocatòria de la tercera edició del Premi Maria 
Helena Maseras a treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals. Les per-
sones premiades en les tres categories són: “El llenguatge no sexista en els plans d’igualtat” 
de la Sra. Paula Gomis i Mestres, com a millor treball de Fi de Grau; “Del DSD al «Huevo 
Kinder». Clínica del genero y gestión médica del riesgo” l’autora de la qual és la Sra. San-
dra Fernández Garrido, i en la modalitat de tesi doctoral el premi és  per a les tesis: “Pen-
sament i acció del moviment feminista a Catalunya durant la Transició democràtica (1975-
1985)” l’autora de la qual és la Dra. Meritxell Ferré Baldrich, i “Presoneres del moviment 
republicà irlandès. Her Majesty’s Armagh Prison 1971-1982”, l’autora de la qual és la Dra. 
Mireia Ros Domènech. Els premis es van lliurar el dia 21 de juny, en presència del rector.

Docència, conferències i jornades

Des de l’inici de curs, l’Observatori ha participat 
en un dels grup d’experts que s’han constituït per 
desenvolupar les noves competències transver-
sals. En concret, s’ha treballat en el desenvolupa-
ment de la competència C7: “Aplicar els princi-
pis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà 
i com a professional”. El treball d’aquests grups, 
liderats pels vicerectorats de Política Acadèmica 
i de Qualitat i de Docència, Estudiants i Comu-
nitat Universitària, i amb el suport del Servei de 

Recursos Educatius, permetrà a la Universitat, i especialment als docents, disposar d’indi-
cacions i recursos que facin possible desenvolupar, entre d’altres, continguts relatius a la 
igualtat de gènere dins les competències tranversals previstes. 

El dia 25 de novembre, juntament amb l’Aula de Cinema de la URV, es va organitzar la 
quarta jornada commemorativa Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones. En aquesta ocasió es va abordar la violència de gènere en la seva manifestació 
de tractament de persones i explotació sexual. Després de la inauguració de la jornada, es 
va fer la lectura del manifest a càrrec de Patrícia Guzmán i Leandra Mestre, copresidentes 
del Consell d’Estudiants de la URV. Seguidament, la directora, guionista i productora del 
documental , Mabel Lozano, en va fer la presentació. Després de la projecció, es va obrir 
el col·loqui amb la presència de la directora.

Els dies 16 i 17 de gener es va impartir el curs de formació Gènere i Ciència, adreçat al PDI 
(PROFI215) i PAS (RE1TX080_001_17) de la URV. Aquest curs es va programar amb els ob-
jectius d’incorporar la perspectiva de gènere com a categoria transversal a la investigació, 
la tecnologia i la docència, i estimular la presència de dones en els equips d’investigació i 
donar-hi reconeixement. 
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El 22 de febrer, per segon any consecutiu, es 
va dur a terme una jornada amb motiu del Dia 
de la Igualtat Salarial. En la jornada hi va parti-
cipar la Sra. Aida Ruiz, directora de la Funda-
ció M. Aurèlia Capmany i professora associada 
de Dret del Treball i Seguretat Social de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb el títol “El mo-
del de classificació professional que origina la 
bretxa”, i també hi va prendre part el Sr. Ángel 
Cubo, inspector de Treball, amb la intervenció 
“Detección y tratamiento de situacions 

de discriminación en las empresas: la cuestión salarial”. http://www.urv.cat/media/uplo-
ad/arxius/igualtat/Act_recomanem/2017/Cartell_22F_2017.pdf

Els dies 14 de febrer i 1 de març de 2017 es va dur a terme, per sisena vegada a la URV, el 
Girls’ Day, una jornada de portes obertes que es va fer a l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, amb l’objectiu d’apropar les en-
ginyeries a les alumnes de 3r d’ESO, ja que aquests estudis estan fortament masculinitzats. 
En les dues edicions celebrades aquest curs, hi han participat 194 estudiants de 21 centres 
de secundària de la demarcació de Tarragona. Amb aquesta activitat es dóna compliment 
a la mesura 3.4 del II Pla d’Igualtat.

Coincidint amb el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es va dur a terme el lliura-
ment, per desè any consecutiu, de la Distinció M. Antònia Ferrer i Bosch 2017, que dóna 
compliment a la mesura 1.4 i 1.5 del II Pla d’Igualtat. En aquesta edició el jurat ha desta-
cat el Grup Regional d’Atenció a la Víctima i els grups d’Atenció a la Víctima de la Regió 
Policial del Camp de Tarragona i de la Regió Policial de les Terres de l’Ebre dels Mossos 
d’Esquadra, acció que reconeix les tasques d’acompanyament, protecció de les víctimes de 
violència masclista i prevenció del problema que es fa des de l’any 2008, amb el desple-
gament de la policia catalana pel territori. Amb aquest acte, es va donar el tret de sortida a 
la X Setmana per la Igualtat, amb el títol “Igualtat, ciutadania i Unió Europea”, que va tenir 
lloc entre els dies 8 i 23 de març de 2017. Les sessions que es van dur a terme van ser: “La 
protección de las víctimas de la violencia de género, una responsabilidad compartida”, a 
càrrec de Teresa Peramato Martín (fiscal adscrita a la fiscal de sala contra la violència sobre 
la dona); “Actualitat de les polítiques d’igualtat de gènere després de la crisi econòmica: 
Europa i Catalunya”, a càrrec de Mònica Gelambí (directora d’Atena Gender Consulting), 
i, per últim, “Desigualdades de género en el empleo. Iniciativas de la Unión Europea”, a 
càrrec de Violeta de Vera (professora de la Universitat Isabel I de Madrid). Aquesta activitat 
va adreçada tant a la comunitat universitària com al personal extern. Mesura 3.7 del II Pla.
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El 8 de març, organitzat per l’Antena Cultural Tortosa de la URV amb la col·laboració de 
l’Observatori de la Igualtat, es va dur a terme, al campus Terres de l’Ebre, la conferència 
“Dones i ciència: repensant la ciència des de la igualtat de gènere”, que va impartir la Dra. 
Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat.

També s’ha col·laborat amb l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere en el  
Políticas de Empleo y Tiempos. Una Perspectiva de Genero, que es va fer el 19 de maig a 
la Universitat Rovira i Virgili.

Durant la setmana del 3 al 7 de juliol de 2017, dins del programa Aprofundiments, orga-
nitzat per l’Oficina d’Orientació Universitària i l’Institut de Ciències de l’Educació, i en 
col·laboració amb l’Institut Català de les Dones i la xarxa Jean Monnet, G-NET Equality 
Training Network, s’ha impartit el curs Educant per a la Igualtat en el Marc de la UE, dirigit 
a professorat de secundària amb els objectius següents: identificar què són diferències, 
desigualtats i/o discriminacions per raó de gènere i com gestionar-les des d’un centre/aula; 
conèixer la legislació existent en matèria de polítiques d’igualtat; aprendre a dissenyar i 
implementar activitats de coeducació al centre, i aprendre a desenvolupar la perspectiva 
de gènere en qualsevol acció docent de secundària.

Funcionament organitzatiu

Els dies 6 i 7 d’octubre de 2016 va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra la IV Trobada 
Fòrum Vives d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats. La Trobada, centrada 
en el treball de la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca universitàries, es 
va estructurar en diferents taules rodones amb el doble objectiu de compartir les bones 
pràctiques implementades en les diferents universitats i, també, d’identificar les resistèn-
cies institucionals i individuals, i el dèficit de recursos que impedeix una implementació 
efectiva d’aquestes accions. 

L’Observatori de la Igualtat, durant aquest curs 2016-17, ha assistit a les tres reunions or-
dinàries de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya. Volem 
destacar que el 4 de novembre de 2016 es va organitzar la Jornada de Commemoració del 
10è Aniversari de la Comissió Dona i Ciència. L’eix vertebrador de la Jornada va ser la pre-
sència de les dones en el món científic i els avenços en igualtat de gènere en la recerca des 
d’una perspectiva europea i catalana. Com a resultat de la feina feta en el si de la Comissió 
Dona i Ciència, es va presentar la llista d’indicadors consensuats per mesurar i avaluar la 
situació de les dones a les universitats i centres de recerca catalans. A més, es van analitzar 
els reptes futurs de la Comissió Dona i Ciència i, en general, de les polítiques de gènere en 
la ciència a Catalunya.

Finalment, volem apuntar que durant aquest curs s’ha començat a treballar amb l’avaluació 
del II Pla d’Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili, el qual es troba en període de pròrroga 
fins a l’aprovació del nou Pla.
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Mesures de conciliació de la vida profesional i 

Conciliació laboral del PDI i del PAS (any 2016)

Dones Homes Total

Maternitat i paternitat 118 66 184

Reduccions de jornada 136 14 150

Excedències i permisos per conciliacó 4 3 7

Total 258 83 341

Campus d’estiu per a nens i nenes (URV SUMMER CAMP)

Durant el juliol de 2017 va tenir lloc la 10a edició del fins ara anomenat Campus d’Estiu 
URV per a nens i nenes. Amb motiu del 10è aniversari d’aquesta activitat i coincidint amb 
el 25è de la URV, s’ha creat un nou projecte més modern i adaptat als nous temps, canvi-
ant-ne la imatge i el nom: URV SUMMER CAMP. 

Aquesta edició, va comptar amb 250 nens i nenes, fills i filles de treballadors URV, alumnes 
de l’Escola de Pràctiques i externs. L’inici del URV Summer Camp va ser el 26 de juny i fi-
nalitzà el 28 de juliol (un total de cinc setmanes). Al setembre també s’oferirà una setmana 
més, dels dies 4 al 8.

El centre d›interès al voltant del qual s›organitzen les activitats són els cinc àmbits dels es-
tudis de grau de la URV. Així, cada setmana se centren en un àmbit: Ciències, Ciències de 
la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Arquitectura i Enginyeries. 
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Sostenibilitat i medi ambient

El Pla de Medi Ambient expressa el ferm compromís ambiental de la URV d’incorporar 
les polítiques energètiques i de lluita contra el canvi climàtic de la Unió Europea (paquet 
energia i clima).

Aquest Pla tracta la gestió ambiental dels diferents aspectes de la vida universitària des d’un 
punt de vista integral i explicita la voluntat de la URV d’avançar cap a un desenvolupament 
sostenible. Aquest document pretén incorporar els objectius ambientals en la gestió diària 
de la institució i té com a finalitat central reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) en quinze anys (2005-20). 

Les emissions de GEH comptabilitzades durant l’any 2016 registren una reducció del 9,9% 
respecte a l’any de referència 2005. Aquesta variació té com a principal component la 
disminució de les emissions derivades del consum elèctric (-36% GEH en el període 2005-
16). Cal esmentar que aquesta reducció podria ser encara major si no fos per l’alta partici-
pació de les fonts d’energies fòssils en la seva generació (dades de Red Elèctrica de España).

Les emissions generades per la mobilitat de la comunitat universitària durant 2016 s’han 
mantingut, de manera que se situen en valors iguals als de 2005, malgrat haver crescut 
significativament en el nombre d’estudiants i treballadors que es desplacen, cada dia, fins 
als campus. La mobilitat continua generant més de dos terços del total d’emissions comp-
tabilitzades, de manera que les reduccions futures d’emissions s’hauran d’assolir, majorità-
riament, en l’àmbit de la mobilitat universitària.

 

La revisió del Pla d’Acció 2011-15 ha permès comprovar la plena vigència de les línies 
d’actuació i les accions concretes que es consideren necessàries per avançar cap al com-
pliment dels objectius, per la qual cosa s’ha decidit prorrogar-lo fins al 2020. Aquest Pla 
s’estructura en cinc línies estratègiques, dins les quals, durant 2016, destaquen els resultats 
i les actuacions següents:

 

Variaci

ó 

2005-

2016 

-

9,9% 
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Línia 1. Eficiència i estalvi energètic

L’any 2016 ha estat força positiu en termes d’estalvi energètic, ja que hem assolit descensos 
del 3% en els consum elèctrics i de gas respecte de l’any anterior.

Així, el 2016 hem deixat de consumir 5.3 GWh d’energia elèctrica (respecte del consum 
teòric anual projectat segons el comportament dels edificis el 2010). En termes econòmics, 
aquests estalvis de 2016 estan valorats en 740 milers d’euros.

La reducció de consum de gas natural ens torna a la dinàmica desitjada, tot i que encara 
estem lluny de reduir els valors de referència de 2005 (l’increment de superfície d’edificis 
universitaris respecte al 2005 condiciona aquesta dada).

L’indicador de consum energètic anual per metre quadrat (de superfície d’edificis) és una 
bona referència de la magnitud del canvi assolit. En el cas de consum elèctric, s’ha baixat 
un 40% respecte al consum per metre quadrat registrat el 2005 (de 139 a 83 kWh per metre 
quadrat i any). 

En el cas de consum de gas natural, s’ha baixat un 13% respecte al consum anual per metre 
quadrat registrat el 2005 (de 31 a 27 kWh per metre quadrat i any). 

Indicador de consum de gas natural per unitat de superfície (kWh/m2)

 

Variació 

2005-

2016 

-40% 

 

Variació 

2005-

2015 

-13% 
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Durant el curs 2016-17 s’ha aprofundit en l’explotació del sistema de monitorització de 
consum elèctric a la Universitat implantat els darrers anys: 31 edificis de la URV seguits 
en temps real mitjançant 171 comptadors. La informació obtinguda permet identificar, de 
forma segregada, els consums de les diferents zones dels edificis i els serveis i comprovar si 
són congruents amb la resta d’edificis. Aquest sistema ens ha permès avançar en la gestió 
dels edificis i valorar el grau d’assoliment dels objectius de les actuacions que s’han dut a 
terme. 

Les actuacions per estalvi i eficiència energètica s’organitzen en quatre àmbits de treball:

 – Monitorització i control: protocol·lització del tractament de la informació que recu-
llen els comptadors; estudi dels consums elèctrics dels campus en horaris d’activitat 
i durant períodes de tancament, i en horaris d’inactivitat; millora i reubicació de 
termòstats i del sistema de control de climatització i de la producció, i seguiment 
dels consums de gas i aigua dels campus mitjançant les dades facilitades per co-
mercialitzadores.

 – Millora d’eficiència en instal·lacions: renovacions dels enllumenats d’espais interi-
ors emprant sistemes de darrera generació LED amb elevada eficiència; modifica-
ció de circuits d’enllumenat exterior dels campus utilitzant tecnologia LED d’alta 
eficiència; renovació de màquines de climatització amb incorporació de sistemes  i 
elevada eficiència energètica; ampliació dels espais amb enllumenat governat per 
sensors de presència i interruptors temporitzats, i instal·lació d’un nou sistema de 
gestió de presència per termòstats.

 – Mesures passives: increment dels espais interiors comuns ventilats de forma passiva 
en èpoques estivals, millorant el confort i reduint la càrrega en els espais de treball 
climatitzats veïns.

 – Optimització d’usos i horaris: Obertures parcials de CRAI en períodes de baixa ac-
tivitat; tancament d’aularis i laboratoris docents; programació de climatització dels 
edificis en funció de la predicció meteorològica; establiment de períodes de tanca-
ment i baixa activitat; programacions de desconnexions de sistemes  dels centres, i 
reprogramacions i reordenacions dels enllumenats exteriors i interiors dels centres 
en horaris nocturns.
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Línia 2. Mobilitat de la comunitat universitària

La mobilitat obligada de la comunitat universitària provoca el 70% de les emissions segons 
el darrer inventari d’activitats generadores de GEH a la URV. Per aquest motiu, es conti-
nuen dedicant esforços a incidir sobre els hàbits de desplaçament diari de la comunitat 
URV, promocionant i estimulant l’ús de mitjans de transport més sostenibles per assolir una 
reducció de GEH en els termes fixats.

El model de mobilitat actual està basat en la darrera enquesta feta a la URV durant 2013, 
que recull informació sobre els hàbits de desplaçament d’estudiants, PDI i PAS. L’anàlisi 
dels resultats va permetre detectar mancances i oportunitats que s’han tingut en compte a 
l’hora de dissenyar les actuacions del darrer any en cada campus.

Distància mitjana (km) dels trajectes per mitjà de transport (1 sentit)

Mitjà de transport Alumnes Treballadors

Actuacions destacades de promoció de mobilitat sostenible durant el curs 2016-17 són:

 – Promoció dels mitjans de transport no motoritzats:

•	 Entrevistes amb els responsables de mobilitat dels ajuntaments per demanar la 
creació d’itineraris segurs per arribar als campus a peu i en bicicleta des dels 
centres del municipis i les estacions de tren i bus.

•	 Ampliació i millora de la ubicació i la seguretat dels pàrquings de bicicletes, 
ubicant-los en espais centrals dels campus, en llocs ben visibles.

•	 Creació de punts de manteniment bàsic de bicicletes als campus, instal·lant 
bombes d’aire al costat dels pàrquings.

•	 Seguiment de la campanya “Vine en bici al campus” per promocionar aquest 
mitjà de transport entre la comunitat,

•	 participació en la campanya “La Bicicleta Solidària”, que permet l’accés a 
bicicletes de segona mà a preus econòmics a l’hora que recapta fons per a 
finalitats solidàries. Durant el curs 2016-17, les bicicletes per a estudiants URV 
han tingut descomptes de fins a 20.

•	 Organització de tallers de manteniment de bicicletes i sobre ergonomia en l’ús 
de la bicicleta.
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 – Promoció del transport públic col·lectiu:

•	 Conveni entre la URV i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tar-
ragona (ATM) que estableix descomptes per als membres URV en la compra 
d’abonaments per viatjar emprant autobusos interurbans, busos urbans i la 
xarxa de trens de rodalies.

•	 Creació de quatre línies de bus universitari que connecta de forma ràpida i 
directa els campus de Tarragona, Reus i Vila-seca amb els municipis i amb 
Cambrils i Salou.

•	 Pantalles informatives amb horaris de busos urbans i interurbans als centres i 
informació d’interès per a la mobilitat,

•	 Manteniment del conveni amb Renfe que facilita avantatges econòmics als 
membres de la comunitat en els desplaçaments amb origen o destinació a mu-
nicipis amb campus URV.

•	 Edició d’un nou horari de butxaca on consten els trens regionals i de rodali-
es que connecten les ciutats amb campus amb altres municipis (disponible a 
www.urv.cat/mediambient)
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Manteniment i difusió de la plataforma urv.fesedit.cat (creada el 2013) que fomenta  com-
partir cotxe entre membres de la comunitat URV mitjançant una aplicació web. A més de 
l’estalvi en combustible que suposa compartir cotxe, els usuaris d’aquesta plataforma te-
nen com a incentiu l’ús de places d’aparcament reservades als pàrquings dels campus. La 
plataforma urv.fesedit.cat ja té més de 500 usuaris i, durant el curs 2016-17, s’han registrat 
18.000 viatges compartits que suposen més de 400.000 km. S’estima que això ha evitat 
l’emissió de més de 61 tones de CO2 en els darrers 12 mesos.

Línia 3. Comunicació i participació

Comunicació

Durant el curs 2016-17 s’han incrementat les actuacions per fer difusió del Pla de Medi 
Ambient, els seus objectius i les seves actuacions entre la comunitat universitària. Amb 
aquesta finalitat s’ha fet ús de les xarxes pròpies de la URV, tenint com a eix vertebrador la 
web institucional www.urv.cat/mediambient, que incorpora continguts sobre el seguiment 
de l’objectiu del Pla de Medi Ambient i les línies estratègiques d’actuació, i que condueix 
a diferents canals:



200

 – Un espai a Isuu on s’allotgen tots els documents d’interès relacionats amb el Pla 
de Medi Ambient de la URV i que permet la seva lliure consulta per la comunitat, 
http://issuu.com/urv_pla_ambiental.

 – L’espai de notícies URV on s’allotgen les notícies referents a les accions que es 
promouen des del Pla de Medi Ambient, http://diaridigital.urv.cat/categoria/ambits-
universitaris.

 – Aparicions periòdiques en els comptes de Facebook i Twitter de la URV.

 – Creació d’una web específica per als tallers de medi ambient.
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S’ha posat en marxa la campanya “Desconnecteu”, adreçada a tots els membres de la URV 
perquè desconnectin tots aquells equipaments consumidors d’energia quan no són neces-
saris, i especialment en períodes de vacances i baixa activitat. La imatge de la campanya és 
present als espais de treball en forma de cartells i en pantalles de centres i CRAI.

Les pantalles URV-ATM ubicades als campus han facilitat informació actualitzada sobre 
les línies i els horaris de trens i busos que connecten els campus i les ciutats universitàries. 
Aquestes mateixes pantalles s’han emprat per facilitar informació relacionada amb el Pla 
de Medi Ambient, com ara els Tallers de Medi Ambient, la promoció de la bicicleta i els 
consums dels campus.

S’ha iniciat una nova campanya de comunicació dels consums elèctrics dels campus mit-
jançant pantalles i cartells en llocs de pas dels centres. La informació de consum inclou el 
càlcul d’emissions derivades d’aquests consums i altres dades que ajuden a interpretar-los.

S’ha creat una campanya per difondre els avantatges de moure’s en bus des dels municipis 
de les Terres de l’Ebre fins al campus ubicat a Tortosa.
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Participació

Realització dels quarts tallers de medi ambient de la URV oberts a tota la comunitat, que 
ofereixen vuit activitats sobre:

 – manteniment de bicicletes: posa a punt la bicicleta,

 – prova de bicicletes elèctriques: les pujades són història, 

 – hort al balcó: el teu espai d’aromàtiques,

 – els ocells del campus Sescelades: un tomb pel campus observant els ocells amb què 
compartim edificis i jardins.

A la tardor de 2016 s’ha fet el primer taller de medi ambient adreçat als estudiants inter-
nacionals, amb traducció simultània a l’anglès, on se’ls ha introduït al cultiu d’espècies 
aromàtiques autòctones i se’ls ha explicat la importància que té la farigola en la nostra 
gastronomia i cura de la salut.

Línia 4. Ambientalització de l’organització

S’ha continuat treballant en la millora del sistema de recollida selectiva de residus sòlids 
urbans als edificis de la URV. El sistema de pesatge de les diferents fraccions recollides per-
met una anàlisi acurada de la quantitat i la qualitat dels residus, i s’han aplicat millores per 
corregir les deficiències detectades i assolir una millor correspondència entre la generació 
de residus i el sistema de recollida.
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S’han incrementat els criteris ambientals per a l’adquisició de les carpetes dels alumnes, 
demanant l’ús de materials certificats i reduint el consum de recursos i energia per fabri-
car-los i fer-ne l’embalatge final.

La contractació de serveis de  inclou també criteris ambientals pel que fa a l’origen de 
matèries i a la promoció de l’ús de taxa pròpia per evitar la generació de residus d’envasos.

S’han mantingut els criteris per a l’adquisició de paper a la URV: tot el paper que utilitza 
la URV en les seves activitats acadèmiques i de gestió és paper reciclat o ecològic blanc 
amb certificació. 

Durant la primavera de 2017 s’ha ampliat la campanya de protecció de nius d’orenetes al 
campus Sescelades, i s’ha revisat l’inventari de nius a les finestres dels edificis. Per garantir 
la integritat dels nius fins al final del període de cria, s’han identificat les finestres que teni-
en nius adherits i s’ha demanat que no s’obrin durant l’època de reproducció.

Línia 5. Ambientalització curricular

Aquesta línia estratègica la desenvolupa la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Soste-
nible. Entre les activitats que s’han dut a terme durant el curs 2016-17 cal destacar: 

 – Participació en el grup d’innovació docent no competitiu Desenvolupament i Apli-
cació de les Competències Transversals de la URV (D01/15), encarregat de disse-
nyar la Competència Transversal CT7 de la URV: Ètica i Responsabilitat Social (R. 
A. Medi Ambient).

 – Coordinació del curs d’estiu de la URV Educació per a la Sostenibilitat. 

 – Suport als diferents ensenyaments de la URV per a la sostenibilització dels currícu-
lums.

 – Organització del VIII Concurs de Fotografia de la Càtedra Dow/URV de Desenvolu-
pament Sostenible: “L’economia circular”-

 – Exposició al Campus Terres de l’Ebre de la URV: “Set anys del Concurs de Fotografia 
de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible”.
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 – Patrocini de les X Jornades de Química Verda: “Construïm un món més sostenible 
mitjançant economia circular i química verda”.

 – Patrocini i coorganització del Curs Dow/ETSEQ: “L’enginyeria química com a faci-
litadora per impulsar l’economia circular”.

Participació en rànquings internacionals

Fruit de la política ambiental aprovada, de les actuacions en marxa i dels resultats ob-
tinguts, la URV ha assolit la posició 250 dins “2016 UI Greenmetric World University 
Rankings”, que avalua la sostenibilitat de les universitats arreu del món.

Promoció  divulgació

Durant el curs 2016-17 s’han renovat completament els materials de promoció de grau, 
amb una imatge publicitària nova i en sintonia amb les campanyes de promoció de post-
grau.

A més, seguint la dinàmica iniciada als estudis de postgrau, l’Oficina d’Orientació Univer-
sitària ha iniciat campanyes de promoció de correu electrònic de màrqueting per promo-
cionar els estudis de grau entre els alumnes de batxillerat que entraran a la universitat el 
proper curs.

Presentacions als centres de secundària

S’han realitzat 97 presentacions a 87 instituts de la província i de comarques limítrofes. 
La presentació es fa mitjançant un vídeo editat per aquesta finalitat i també amb el suport 
d’una presentació Power Point amb informació sobre l’oferta de graus de la URV, els serveis 
més importants que es posen a disposició dels estudiants i la informació sobre l’accés a la 
universitat. Són presentacions de 45 minuts i al final els alumnes poden fer preguntes per 
resoldre els seus dubtes.
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Jornades de Portes Obertes

Els dies 5 i 20 d’abril i el 6 de maig es van realitzar les Jornades de Portes Obertes de la 
URV per a estudiants i famílies. Hi van participar un total de 1.690 estudiants de batxillerat 
i 3.020 familiars. 

Els responsables acadèmics dels centres acullen els estudiants i familiars i els proporcionen 
tota la informació sobre els estudis, l’accés i altres qüestions de rellevància. Habitualment 
es realitza una visita per les instal·lacions de la facultat o escola i els participants poden 
consultar tot allò que considerin.

Fem Recerca

Al llarg del primer trimestre ha tingut lloc el Fem Recerca!, una activitat de divulgació cien-
tífica adreçada als centres de secundària. Es desenvolupa els dimecres al matí dels mesos 
d’octubre, novembre i desembre i consisteix en la realització de tallers científics que tenen 
per objectiu despertar l’interès dels estudiants de secundària per la ciència.

S’han programat 29 tallers diferents. En conjunt, se n’han realitzat un total de 94 edicions 
en què han participat 1.410 estudiants de 26 centres de secundària.

EstiURV

Són cursos monogràfics que la Universitat ofereix als estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxille-
rat sobre diferents disciplines, a fi que ampliïn els seus coneixements i despertin vocacions 
científiques i professionals.

Per a l’edició 2016 de l’EstiURV, es van proposar 7 cursos, que es van realitzar al llarg de 
la segona setmana de juliol, i hi van participar 152 alumnes:

Biotecnologia a la Teva Taula

Química i Bioquímica

Formes Tridimensionals amb Eines Informàtiques: del Modelat a la Impressió 3D

GRETLIE

Fem Màrqueting

L’Internet de les Coses

Introducció a l’Enginyeria Mecànica Assistida per Ordinador
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Conferències divulgatives

Amb l’objectiu d’atraure els estudiants de secundària al món de la ciència i el coneixe-
ment, l’Oficina d’Orientació Universitària organitza una sèrie de conferències de temà-
tiques diverses. Els centres de secundària poden sol·licitar gratuïtament les conferències 
entre l’oferta disponible.

Al llarg del curs s’han fet 157 conferències entre els 97 títols diferents que s’han ofert.

Fires, salons i jornades d’orientació universitària

Durant el curs 2016-17 s’ha fet una aposta per focalitzar la presència de l’Oficina d’Ori-
entació Universitària en fires i salons d’orientació educativa i reduir-la en altres esdeveni-
ments generalistes. El curs 2016-17 hem tingut presència a:

Fires Jornades d’Orientació Universitària
-	Unitour-Mallorca

-	Fira d’Amposta

-	Saló de l’Ensenyament de Barcelona

-	Espai de l’Estudiant de Valls

-	Expo-Ebre de Tortosa

-	Fira Universitària d’Igualada

-	Fòrum Emancipació d’Amposta

-	University Day Tarragona

-	University Day Escola Internacional 
del Camp Salou

-	University Day Castelló

-	La Segarra

-	Pla d’Urgell

-	Mollerussa

-	Institut Josep Lladonosa de Lleida

D’altra banda, també s’han fet arribar materials de promoció a:

Estand del Consell Interuniversitari de Catalunya a la fira Aula Madrid.

Punt d’Informació Juvenil de Ferreries (Menorca).

Punt Jove d’Aiguafreda (Barcelona).

Fira de l’Estudiant del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.

XVI Jornadas de Orientación Universitaria del Colegio Nuestra Señora de la Consolación 
de Castelló.


