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INTRODUCCIÓ 
 
Durant el curs 2016-2017 s’han commemorat els vint-i-cinc anys de la creació de la 
Universitat Rovira i Virgili mitjançant la Llei 36/1991, de 31 de desembre, del 
Parlament de Catalunya. 
 
L’objectiu de la commemoració, que no celebració, no era una visió retrospectiva 
dels vint-i-cinc anys transcorreguts, sinó fer balanç dels resultats assolits en les tres 
missions que varen ser assignades a la universitat pública del sud de Catalunya per 
continuar acomplint-les de forma satisfactòria en els propers vint-i-cinc anys. 
 
La primera missió que ens va ser atribuïda és, sens dubte, proporcionar a les 
persones el màxim grau de capacitació al llarg de la vida i contribuir així al seu 
desenvolupament com a ciutadans i com a professionals. Per tant, des del primer 
moment volguérem centrar aquesta efemèride en les persones que al llarg d’aquests 
vint-i-cinc anys s’han format a les nostres aules i han esdevingut els nostres millors 
ambaixadors mitjançant la correcta i eficaç aplicació dels coneixements i 
competències assolits durant els anys que formaren part de la nostra comunitat 
universitària. Les lliçons dels principals actes institucionals han estat confiades a 
antics alumnes, i el llibre institucional dels vint-i-cinc anys de la URV també està 
dedicat a ells. La formació dels professionals i la recerca socialment responsable, 
segona missió de la universitat, han contribuït, certament, al benestar de les 
persones, al desenvolupament sostenible i a la dinamització de les ciutats i el 
territori, tercera missió de la universitat, la qual li va estar confiada explícitament en 
la llei de creació de la universitat aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
Endemés, des del primer moment es volgué que aquesta commemoració no se 
circumscrivís als membres de la comunitat universitària, sinó que s’estengués per tot 
el territori de forma que hi participessin també els ciutadans, agents socials, 
institucions i empreses que se senten també seva la URV, la universitat pública del 
sud de Catalunya. 
 
Aquest document recull el conjunt de l’activitat emmarcada en la commemoració dels 
vint-i-cinc anys, una activitat que va iniciar-se amb la creació de la Comissió ad hoc 
“URV 25 anys”, al Consell de Govern de 25 de febrer de 2016, i que clourà, dos anys 
més tard, amb l’acte d’inauguració del Jardí de les papallones. 
 
La informació s’estructura en tres seccions: comunicació, des del disseny de la línia 
d’imatge fins a les seves múltiples aplicacions; activitats, tot distingint les que es van 
organitzar específicament per commemorar l’efemèride de les que s’organitzen 
periòdicament, però que el curs 2016-2017 portaren el segell commemoratiu, i 
testimonis, sobretot llibres, però també altres elements que en perpetuaran el record. 
Una breu síntesi i el balanç econòmic completen la memòria. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Commemoració 25è aniversari de la URV. Memòria d’activitats i balanç econòmic 2 
 

ANTECEDENTS 
 
Creació de la Comissió ad hoc “URV 25 anys” al Consell de Govern de 25 de febrer 
de 2016 amb la composició següent: 
 

a) Delegat del rector de Relacions Institucionals, coordinador 
b) Vicerector d’Universitat i Societat 
c) Delegada del rector de Comunicació 
d) Representant del Consell Social 
e) Cap del Gabinet de Relacions Institucionals i Protocol 
f) Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes 
g) Vicegerent 
h) Cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària 
i) El degà/ana o director/a de cada centre o persona en qui delegui 
j) Dos membres del Personal d’Administració i Serveis 
k) Cinc estudiants designats pel Consell d’Estudiants, preferentment d’àmbits de 

coneixement diferents 
l) Tres antics estudiants de la URV  

 
i les funcions següents:  
 

a) Assegurar la participació de totes les unitats acadèmiques, administratives i 
col·lectius en la commemoració dels XXV anys de la URV 

b)  Proposar activitats i testimonis  
c)  Conèixer el programa d’activitats i testimonis  
d)  Assessorar sobre les activitats i testimonis proposats 
e)  Altres que li atribueixi el Consell de Govern. 

 
Reunions:  
Any 2016: 14.03; 06.05; 20.06 
Any 2017: 27.03 
Any 2018: 14.02 
 
Creació del Comitè organitzador amb els membres següents: 
 
• Coordinador: Delegat del rector de Relacions Institucionals 
• Membres: a)  Vicerector d’Universitat i Societat 

b)  Delegada del rector de comunicació 
c) Representant del Consell Social 
d) Cap del Gabinet de Relacions Institucionals i Protocol 
e) Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes 

• Tècnica del Gabinet del Rector 
 
Reunions:  
Any 2016: 01.02; 07.03; 21.04; 03.06; 12.07; 07.10; 03.11;02.12 
Any 2017: 03.02; 08.03; 02.05 
Any 2018: 05.02 
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1. COMUNICACIÓ 
 

1.1. Segell commemoratiu 
 
Es crea un segell commemoratiu format per un número 25 en què destaca la part 
inferior del número 5 com un gran cercle segmentat en franges de progressiva 
gradació de color. Aquest cercle representa el moviment i l’evolució continuada de la 
Universitat, així com el seu caràcter globalitzador. Dins d’aquest cercle s’identifica el 
lapse temporal d’aquests 25 anys: 1991-2016. 
 
El segell complementa el logotip de la Universitat, que cal utilitzar sempre d’acord 
amb les normes del Manual d’identitat institucional. 
 
El disseny és amb un únic color, emprant diferents degradats, perquè no hi hagi cap 
problema en la impressió a una sola tinta. Se n’han creat dues versions, una de 
quadrada i una altra de circular, que s’han d’utilitzar segons el context comunicatiu. 
Així mateix, cadascuna de les versions es pot emprar tant en positiu com en negatiu. 
 
 

       
 

       
 
 
La imatge va ser utilitzada des del setembre de l’any 2016, coincidint amb la 
inauguració del curs 2016-17, fins al setembre de l’any 2017, després de la 
inauguració del curs 2017-18. 
 
Logotip amb identificació de la universitat en bandera. 
 
Integra la imatge dels 25 anys a l’esquerra del logotip de la URV amb identificació en 
bandera i amb una línia vertical de separació entre les dues imatges. 
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Logotip amb segell integrat i identificació de la universitat centrada 
 
Integra la imatge dels 25 anys a l’esquerra de la imatge (Tàpies) del logotip de la 
URV amb una línia vertical de separació. La identificació de la Universitat va a una 
línia i centrada per sota de les dues imatges. 
 
Aquesta és la composició que s’ha recomanat utilitzar en tots aquells llocs on el 
Manual d’identitat institucional recomana fer servir el logotip amb identificació a dues 
línies apilada. 
 

       
 
 

1.2. Retolació dels campus URV 
 
Tots els campus de la universitat van lluir la imatge commemorativa en lones de 
grans dimensions a les façanes dels edificis més visibles des de l’exterior. Vegeu-ne 
dos exemples a les fotografies següents, corresponents al Campus Sescelades i al 
Campus Catalunya. 
 

            
 

Les lones estaven subjectes a una estructura fixa, la qual s’ha pogut utilitzar 
posteriorment per a l’anunci d’altres esdeveniments o la difusió d’eslògans de la 
URV. 

 
En alguns campus es va aprofitar també l’ocasió per repintar la d’Antoni Tàpies, 
imatge institucional, que identifica les instal·lacions de la URV. 
 
 

1.3. Altres 
 

- Papereria 
Les comunicacions escrites van incorporar la imatge commemorativa en la 
papereria. 
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- Signatura correu electrònic 
Les comunicacions electròniques de tota la comunitat universitària 
incorporaren la imatge commemorativa en la seva signatura. La imatge 
següent en mostra un exemple. 
 

 
 

- Banderes 
Quatre banderes van onejar a les quatre astes que presideixen l’entrada 
principal de l’edifici del Rectorat, tal i com mostra la fotografia següent. 

 

 
 

- Adhesius 
Es van encarregar adhesius en forma circular i uns altres en forma 
rectangular. Els adhesius circulars es varen afegir als rollers de les seus del 
Campus Extens de la URV i els rectangulars es van utilitzar per senyalitzar les 
portes d’accés als edificis i espais de la universitat. Vegeu un exemple dels 
adhesius circulars al roller de la seu del Campus Extens a Reus i un exemple 
dels adhesius rectangulars a l’entrada de la cafeteria del Campus Catalunya. 
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- Rollers 
Es va encarregar el disseny de rollers per fer visible la commemoració en tots 
els actes organitzats durant el curs 2016-17. Se’n van fer en dos formats, tal i 
com mostren les dues imatges següents.  

 

    
 

- Photocall 
Es va realitzar una estructura metàl·lica per sostenir una lona commemorativa 
multifuncional. 

 

 
 

- Samarretes 
a) Samarretes Esports URV. Els estudiants de la universitat que varen 
participar en competicions esportives universitàries van incorporar la imatge 
commemorativa a les samarretes. 
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b) Samarretes per als voluntaris d’algunes activitats organitzades al llarg del 
curs 2016-17, com per exemple la First Lego League i Descobreix el Campus 
Sescelades. 

 

   
 
 

c) Samarretes URV Summer Camp. Els nens i nenes i monitors i monitores 
que van participar al Campus d’Estiu que organitza cada any la universitat 
varen lluir la imatge commemorativa en les seves samarretes. 

 

   
 
 

- Nova web URV 
Amb motiu de la commemoració del 25è aniversari la universitat va modificar 
l’estructura i el contingut de la pàgina web per adaptar-la als canvis 
tecnològics i també a les necessitats del públic que hi busca informació. El 
menú principal de la nova web s’estructura, d’una banda, al voltant de les 
gran àrees d’activitat de la universitat -Estudis, Recerca i  Societat i empresa- 
i, de l’altra, dona informació sobre la institució, la vida als campus i altres 
qüestions que puguin ser d’interès per a cada col·lectiu. La imatge següent en 
mostra la portada.  
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- Pàgina web 25 anys 
La nova web va incloure un espai dedicat a la commemoració dels 25 anys 
amb la finalitat de donar informació dels diferents actes previstos i realitzats, 
així com de la campanya de promoció i impuls del Centre de Cooperació al 
desenvolupament URV Solidària 

 

 
 

 

- Reportatge sobre la URV des del 12 al 16 de desembre de 2016 al Diari de 
Tarragona. 
Durant els cinc dies hàbils de la setmana, el Diari de Tarragona, en el espais 
Tema del dia o A fondo va dedicar unes pàgines a la URV, tot tractant cada 
dia un aspecte diferent. Els titulars van ser els següents. 
 
Dilluns 12. La família de la URV presentava els centres on s’imparteixen 
estudis oficials o propis. 
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Dimarts 13. Un talento exportado al mundo identificava antics alumnes arreu 
del món. 
Dimecres 14. Las credenciales de la URV mostrava la posició de la universitat 
en els rànquings. 
Dijous 15. La huella de la URV se centrava en la investigació i la transferència 
duta a terme des dels centres tecnològics, parcs tecnològics i instituts 
d’investigació. 
Divendres 16. Dedicava l’editorial als reptes de futur i entrevistava els antics 
rectors. 
 
Alguns dies s’incloïa una referència al reportatge a la portada, com mostra la 
imatge següent. 

 

                   
 

 

- Altres 
Els productes complementaris elaborats durant el curs 2016-17 van portar la 
imatge commemorativa, com ho mostren els exemples següents. 
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2. ACTIVITATS REALITZADES 
 

2.1. Activitats específiques 
 
Setembre 2016 
18 i 19/ Council meeting INU 
Monestir de Poblet i campus Catalunya 
 
La xarxa INU, de la qual la URV és membre, celebra dues reunions anuals on es 
debaten les activitats de la xarxa i de les universitats membres, es fa la planificació 
per al proper any, es proposen noves activitats, es fa el control de les finances i, de 
vegades, s’aprofita per signar algun conveni entre universitats membres. Amb motiu 
de la commemoració del 25è aniversari, la URV va acollir la reunió del setembre de 
2016. 
 

 
 
 
28 i 30/ L'altra ràdio EH3XXV 
Seu Baix Penedès i campus Sescelades 
 
L’equip de la URV va contactar el 28 de setembre des de la seu universitària del 
Baix Penedès i el 30 de setembre des del campus Sescelades per tal de donar a 
conèixer la celebració del 25è aniversari de la URV a la comunitat mundial de 
radioafeccionats. 
 

 
Octubre 2016 
5 i 11/ L'altra ràdio EH3XXV 
Campus Catalunya i Rectorat 
 
L’equip de la URV va contactar el dia 5 d’octubre des del campus Catalunya i el dia 
11 des del Rectorat per tal de donar a conèixer la celebració del 25è aniversari de la 
URV a la comunitat mundial de radioafeccionats. 

En la sessió des del Rectorat, Enric Arilla i Jose Barceló, membres del personal 
d’administració i serveis de la URV i de Ràdio Club Tarragonès, establiren, 
mitjançant una estació portàtil, 180 contactes amb radioafeccionats de tot l’Estat 
espanyol, Itàlia, Portugal, Anglaterra i Andorra. 
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15/ Presentació del vi escumós i la cervesa commemoratius 
Santa Coloma de Queralt 
 

 
 
En el marc de la inauguració del curs 2016-17 del Campus Extens de la URV a la 
seu de Santa Coloma de Queralt es va fer la presentació pública del vi escumós i la 
cervesa elaborats i etiquetats específicament per a l’ocasió. 
 
 
16/ Vermut electrònic en el marc de la Cursa Solidària 
Campus Catalunya 
 

   
 

Cada curs acadèmic des de l’any 2013, el Centre de Cooperació al 
Desenvolupament “URV Solidària” i Esports URV organitzen la Cursa Solidària de la 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/solidaritat-cooperacio/urv-solidaria/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/solidaritat-cooperacio/urv-solidaria/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/activitat-fisica/esport/
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URV, una activitat sense ànim de lucre que destina els beneficis recaptats a 
diferents associacions dedicades a l’acció social. Es tracta d'una cursa oberta a 
tothom qui hi vulgui participar, sigui o no membre de la comunitat universitària. 
 
Amb motiu del 25è aniversari, al final de la cursa els participants van poder gaudir 
d’un vermut electrònic amb música a càrrec del DJ Jose Luis Rodriguez Garcia. 

   

 
23/ Concert commemoratiu del 25è aniversari de la URV 
Palau de Congressos Tarragona 
 

 
 
Sota la direcció de Montserrat Rios, la Coral de la URV, el Cor X i el Cor de noies de 
l'Escola Municipal de Música de La Selva del Camp (Júlia Molina, Albert Cid), 
l’Orquestra Camera Musicae (Tomàs Grau), Marta Mathéu, soprano, i Josep-Ramon 
Olivé, baríton, van interpretar l’obra Mass of the children de John Rutter. 
 
 
24/ Inauguració de l’exposició 25 cobertes 25 imatges de Publicacions URV 
CRAI Campus Catalunya 
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Dins dels actes del 25è aniversari de la Universitat Rovira i Virgili, Publicacions URV 
va preparar una exposició formada per vint-i-cinc cobertes de llibres editats. S’hi 
podien trobar les tres primeres que es van publicar, seguides per d’altres triades per 
la seva qualitat estètica. La majoria són obres d’art de diferents estils i tècniques que 
fan de pòrtic als llibres. L’objectiu era donar protagonisme a la coberta a més a més 
del contingut de les publicacions. 

A la mateixa exposició, els visitants podien descarregar-se aquells llibres que són 
digitals i d’accés obert mitjançant un codi QR. 

L’exposició va ser itinerant per tots els CRAI dels campus de la URV i per algunes de 
les seus del Campus Extens de la URV. 

 
24, 26 i 28/ L'altra ràdio EH3XXV 
Campus Vila-seca, campus Terres de l’Ebre i campus Bellissens 
 
Un grup de radioafeccionats pertanyents a la delegació local de la Unió de 
Radioaficionados Españoles i al Ràdio Club del Tarragonès, amb el vistiplau de 
l'organització dels 25 anys URV, varen posar a l'aire l'activitat amb l'indicatiu especial 
EH3RV per fer-ne la màxima difusió a través de les ones en les modalitats de 
telegrafia sense fils, fonia i comunicacions digitals. Concretament es van dur a terme 
diferents activitats de ràdio en portable des dels diferents campus de la URV, amb 
un total de 3.889 contactes i una participació de radioafeccionats de 74 països del 
món. 
 
Per tant, 3.889 targetes de confirmació del contacte (targetes QSL) amb informació 
sobre els 25 anys de la URV han estat enviades als 74 països que varen fer el 
contacte amb nosaltres. Vegeu les dues cares de la targeta QSL en les imatges 
següents. 
 

   
 
Alhora i paral·lelament es va fer difusió de l'activitat per les xarxes socials i xarxes de 
ràdio de tot el món amb el sorprenent resultat de més de 7.060 citacions a diverses 
pàgines i publicacions d'àmbit mundial. Dissortadament, a causa de l'horari 
disponible d'operació des dels campus, no es va poder atendre la demanda de 
contactes procedent del Japó i USA majoritàriament. 
 
Ha estat una experiència engrescadora, tant per als membres de la comunitat 
universitària que es van interessar per les activitats desenvolupades als diferents 
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campus, com per als operadors que van cedir el seu temps i equips per dur a terme 
les diferents activitats. En resum, ha estat una experiència profitosa per als 
operadors, corresponsals i totes les persones de la URV que hi han participat o s’hi 
han interessat. 
 
Activitat en xifres: 
 
- 3.889 Targetes QSL (targetes postals de confirmació) enviades. 
- Més de 6.000 contactes realitzats en fonia, modes digitals i telegrafia, en les 

freqüències d'1,8 a 29 MHz. 
- 8 operadors en total. 
- 30 hores totals d'operació dividides en 2 trams d'operació. 
 
 
Octubre-novembre 
Lliurament de vint-i-cinc llibres de Publicacions URV als alcaldes dels tretze 
municipis del Campus Extens de la URV. 
 
Aquesta donació tenia com a objectiu potenciar l’impacte social de la recerca de la 
URV en el territori facilitant als ciutadans de les nostres comarques l’accés a 25 títols 
que formen part del fons editorial de la universitat i que tracten de temes diversos, 
des de la història i la sociologia a l’economia i la filologia. 
 
En cadascuna de les inauguracions del curs acadèmic a les seus del Campus 
Extens de la URV, es féu entrega simbòlica del llibre El Fons d’art de la Universitat 
Rovira i Virgili com a mostra del lot que cadascun dels municipis rebia. Les imatges 
següents mostren d’una banda els exemplars donats i, de l’altra, el lliurament del lot 
per part del rector a l’alcalde de Móra d’Ebre. 
 

   
 

Llista dels títols del lot de llibres de Publicacions URV  
 
1. La Universitat Rovira i Virgili. Una aproximació als deu primers anys de la 

universitat pública del sud de Catalunya 
2. Història dels estudis universitaris a Tarragona. Un trajecte de vuit-cents anys 
3. El fons d’art de la Universitat Rovira i Virgili 
4. L’Estat Català. Estudi de dret públic, d’Antoni Rovira i Virgili 
5. Cent anys de dones a la universitat 
6. El poder de les idees. Impactes de la URV sobre la societat 
7. In Defence of Democracy, d’Antoni Rovira i Virgili 
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8. La guerra del Francès. 200 anys després 
9. Tres tractats sobre l’art de la medicina 
10. Literatura alemanya moderna 
11. Una guia per al jove economista 
12. Pagesos en un món de canvis 
13. L’exili literari republicà 
14. Las lenguas del espíritu 
15. La II República espanyola 
16. Comunicació i risc petroquímic a Tarragona 
17. Els estrangerismes del català 
18. Quimeres: Sociabilitats i memòries col·lectives  
19. El pacte de la no intervenció 
20. Aspectes psicosocials de la qualitat de vida laboral en el sector hoteler 
21. Siberut. L’illa dels homes-flor 
22. De l’anarquisme al folklore. Cels Gomis i Mestre (1841-1915) 
23. La indústria turística, reorganització i diversificació 
24. El corazón matemático de la literatura 
25. Filmar a pie de aula. Quince años de una experiencia docente 
 
 
Novembre 2016 
3/ Representació de l’obra Els darrers dies de la Catalunya republicana 
Aula Magna. Campus Catalunya 
 

 
 

La companyia Terra Teatre va representar l’obra Els darrers dies de la Catalunya 
Republicana, d’Antoni Rovira i Virgili. L’actor Jordi Hervàs va adaptar el text original, 
del mateix títol, amb la direcció escènica de Marc Hervàs, la música d’Edmon Bosch 
i el attrezzo, d’Irene Santos. 
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L’escriptor, historiador i polític va relatar els fets dramàtics viscuts per ell i la seva 
família quan va entrar en fase culminant l’ofensiva final de Franco contra Catalunya. 
El relat transmet l’angoixa, la desfeta i l’èxode dels catalans, que van ser les 
principals víctimes de la guerra encesa a Espanya per l’alçament militar de l‘any 
1936. A més, destaca la gran quantitat de temes que connecten els anys 30 amb 
l’actualitat com les relacions entre Catalunya i Espanya, els èxodes per Europa i la 
por a la pèrdua de la pròpia identitat. 
 
Rovira i Virgili narra, en primera persona, el viatge sense retorn que va fer amb la 
seva família i diverses personalitats polítiques i culturals fins a França. L’espectacle 
és un diàleg entre el personatge d’Antoni Rovira i Virgili i un violoncel·lista que li 
parla mitjançant el seu instrument. 

 
 

9/ Presentació del llibre L’Estat Català. Estudi de dret públic 
Sala de Graus. Campus Catalunya 
 

 
 

La presentació del llibre va anar a càrrec del professor del Departament de 
Pedagogia de la URV Xavier Ferré, qui ha tingut cura de la seva edició. L’acte va 
comptar amb la presència i la intervenció de la besnéta de l’autor. 
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Desembre 2016 
16/ Acte acadèmic de celebració dels 25 anys de la Universitat Rovira i Virgili 
Teatre Tarragona 

Per commemorar l'efemèride de la seva creació per llei del Parlament de Catalunya, 
la Universitat Rovira i Virgili va organitzar un acte acadèmic al Teatre Tarragona que 
va comptar amb la presència de mes de 500 persones. Van assistir-hi, a més de 
familiars d’Antoni Rovira i Vigili, els alcaldes de les ciutats amb campus universitaris i 
seus del Campus Extens, representants institucionals i d’empreses del territori, 
rectors i representants de les universitats catalanes i nombrosos membres de la 
comunitat universitària, en actiu o jubilats. 

 

 

L’acte, conduït per la periodista Yolanda Garcia, va començar amb la projecció del 
vídeo 25 anys de la Universitat; tot seguit el secretari general va llegir el preàmbul de 
la llei de creació de la URV. A continuació, el Dr. Josep Ma Bricall, catedràtic emèrit 
d’Economia Política i rector de la UB en el moment de la creació de la Universitat 
Rovira i Virgili, va pronunciar una ponència que portava per títol Ad unum uertere ..., 
recordant la unitat de tots els sabers i la missió de la Universitat. 

En acabar la ponència, el rector va lliurar la Medalla de bronze de la Universitat a qui 
fou president del Consell Social entre 2012 i 2015, el senyor Anton Valero, i a 
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l’anterior rector, el Dr. Francesc Xavier Grau. Ambdós van pronunciar unes breus 
paraules d’agraïment a la institució. Tot seguit, van intervenir el president del Consell 
Social, senyor Joan Pedrerol; el director general d’Universitats de la Generalitat, Dr. 
Josep Pallarès; l’alcalde de Tarragona, senyor Josep Fèlix Ballesteros, i, per últim, el 
rector de la URV, Dr. Josep Anton Ferré. L’actuació musical de la Coral, l’Orfeó i 
l'Orquestra de la URV amb el Canticorum Iubilo, el Gaudeamus igitur i la cançó 
tradicional catalana A l’horta del meu pare va cloure l’acte. Finalment, es va oferir un 
aperitiu al vestíbul del teatre, gentilesa de Grup Soteras. Vegeu unes imatges de 
l’acte. 

   
 

   
 
 
16/ Concert de jazz a càrrec de la banda Septet Tritonal 
Aula Magna. Campus Catalunya 
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El grup Septet Tritonal va oferir un repertori basat en una selecció de coneguts 
estàndards de jazz, alguna bossa nova, algun bolero i alguna altra sorpresa, en un 
estil basat en el jazz i la improvisació. 
 
El grup, exmembres de la Big Band de la Universitat Jaume I de Castelló, estava 
integrat per Kako Rubio, trombó; Bea Estévez, saxo alt; Carlos Medina, guitarra; 
Dani Fernández, baix; Joan Muñoz, bateria; Arantxa Domínguez, veu, i Bárbara 
Breva, veu 
 
 
Gener 2017 
20/ Jornada Els universitaris i el mercat de treball. Passat, present i reptes de 
futur 
Paranimf Rectorat URV 
 

    
 

Amb aquesta jornada el Consell Social va voler crear un espai de diàleg entre la 
Universitat i l’Empresa, tal com va dir el seu president, senyor Joan Pedrerol. El Dr. 
Ferran Mañé, director de l’Observatori de l’Ocupació de la URV, hi va presentar les 
dades sobre la inserció laboral de les persones graduades per la URV des del 1998 
fins al 2010, extretes del Qüestionari per al seguiment de la inserció laboral dels 
graduats universitaris. Aquest estudi, fet des de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari Català (AQU) amb el suport dels consells socials de les 
universitats catalanes, es va fer a partir d’enquestes als graduats de cinc cohorts 
(1998, 2001, 2004, 2007 i 2010). 
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La presentació de la Jornada anà a càrrec del Dr. Josep Anton Ferré, rector de la 
URV; el senyor Joan Pedrerol, president del Consell Social de la URV, i el Dr. Josep 
Joan Moreso, president d’AQU Catalunya. L’encarregat de pronunciar la ponència 
fou el senyor Xavier Prats, director general de Salut i Seguretat Alimentària de la 
Comissió Europea, que la titulà Els reptes dels graduats i graduades de les 
universitats en l’empresa del segle XXI. 

     
 

A la taula rodona La formació a les universitats: oportunitats i mancances, moderada 
pel periodista Xavier Graset, van intervenir-hi el Dr. Martí Parellada, catedràtic 
d’Economia de la UB i coordinador general de l’informe CYD; el senyor Carles Vivas, 
vocal de la junta directiva de la PIMEC i coordinador de relacions PIMEC-Consells 
Socials Universitats; el senyor Anton Valero, president de FEIQUE i de Dow 
Chemical Ibérica; el senyor Josep Maria Panicello, exalumne de la URV i directiu de 
banca, i el mateix Dr. Joan Josep Moreso. 
 

   

A la Jornada van assistir-hi representants d’empreses, de la PIMEC, de la CEPTA, 
de l’administració pública, de col·legis professionals, tècnics d’inserció laboral i 
d’orientació professional d’ajuntaments i d’altres universitats, polítics, professorat, 
alumnat universitari i representants sindicals, entre d’altres col·lectius. 
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27/ Recepció anual d'entitats al Centre de Lectura en col·laboració amb la URV 
Centre de Lectura 
 

 
 

 

Cada any el Centre de Lectura obre les seves portes a les entitats culturals, 
esportives, socials i cíviques de Reus, per tal de compartir experiències i conversar 
sobre l’estat actual del món associatiu durant la Recepció Anual d’Entitats. En 
l’edició del 2017 la URV hi col·laborà amb un concert commemoratiu dels 25 anys de 
la Universitat Rovira i Virgili a càrrec de l’Orquestra de Cambra de la mateixa 
universitat, sota la direcció de Marcel Ortega i Martí. 

En el transcurs de l’acte, que va comptar amb la col·laboració del Campus Extens de 
la URV, hi intervingueren l’alcalde de Reus, senyor Carles Pellicer; el vicerector 
d’Universitat i Societat de la URV, Dr. Jordi Tous, i el president del Centre de 
Lectura, senyor Xavier Filella. 
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Febrer 2017 
10/ #URValCim 
Instagram  
 

 
A proposta del Dr. Ángel Belzunegui es va crear l’etiqueta #URValCim i es va animar 
els membres de la comunitat universitària a publicar una foto fent el cim d’una 
muntanya amb la marca #URV i penjar-la amb l’etiqueta #URValCim. Les imatges 
següents mostren la crida de la iniciativa que es va fer per Twitter i una de les 
fotografies recollides. 
 

   
 
 
16/ Festa URV 25 Aniversari 
Tarraco Arena Plaça (TAP) 
 

 

Dins dels actes de commemoració dels 25 anys de la Universitat, es va programar 
un gran concert amb el grup Oques Grasses i la final del Concurs de Bandes de la 
URV. La festa es va organitzar amb la col·laboració de BASF. 

https://twitter.com/hashtag/URV?src=hash
https://twitter.com/hashtag/URValCim?src=hash
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La Tarraco Arena Plaça (TAP) va ser l'escenari de la Festa URV 25 Aniversari. Una 
actuació de la colla castellera Pataquers de la URV va donar el toc de sortida a una 
festa en què no va faltar res. Xanquers i grups d’animació van ballar al ritme d’una 
sonora batucada que va precedir el Concurs de Bandes de la URV. Els tres grups 
finalistes, Terra Ferma, Bul Kak i Apalanke, van disposar de mitja hora per donar a 
conèixer al públic i al jurat el seu repertori i la seva soltesa dalt de l’escenari. 

La formació de l’Espluga de Francolí, Apalanke, va obtenir la màxima puntuació del 
jurat (149 punts) i van guanyar un premi valorat en 250 euros, consistent en un 
paquet d’entrades i abonaments a concerts i esdeveniments organitzats per la Sala 
Zero i Tarraco Arena Plaça. A més a més, va participar en un concert de promoció 
durant les Festes Majors de Tarragona 2017 organitzat per Zero Produccions i com a 
teloner en un concert organitzat per la Sala Zero. El segon lloc del concurs va ser pel 
grup Terra Ferma, que va aconseguir 138 punts, i el tercer per al grup Bul Kak, amb 
129 punts. 

El grup Casablú, format per professors de la Universitat Rovira i Virgili, va participar 
també a la festa fent un petit tast del seu repertori davant el públic.  

Finalment, Oques Grasses va tallar el pastís d’aniversari dels 25 anys de la URV. 
Minuts després tornava a pujar a l’escenari per fer ballar amb les seves cançons les 
més de 2.000 persones congregades a la TAP. Van tancar la festa els Dj Aaron 
Coello i Gmonti. 

L’entrada tenia un preu de 5 euros i donava dret a una beguda, un entrepà i a la 
participació del sorteig d’una moto, el guanyador de la qual va ser Pau Serra, de 1r 
curs del grau de Química a la URV. 
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Març 2017 
11/ Concert de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València 
Teatre Auditori de Salou (TAS) 
 

 

L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, dirigida per Hilari Garcia, va 
actuar al Teatre Auditori de Salou en el marc del 25è aniversari de la URV, dins els 
concerts d’intercanvi amb les orquestres de la UB i de la URV. Les tres orquestres 
formen part de la xarxa Sinergia. 

El concert, de caràcter gratuït, el van seguir prop de 500 persones que ocupaven tot 
l’aforament de la sala. La formació filharmònica valenciana universitària, creada l’any 
1995, compta amb una plantilla de 80 joves músics, majoritàriament universitaris, 
amb una edat mitjana de 20 anys, però també amb membres del personal tècnic i de 
suport administratiu. 

 

   
 

En el concert van interpretar les tres obres següents:  

- Documental valenciana (1936), una obra composta pel músic valencià Manuel 
Palau (1893-1967) per a la pel·lícula documental Valencia y sus flores de 
CIFESA. 
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- Suite Masquerade (1941) de Aram Khatxaturian (1903-1978) i  
- Simfonia núm. 2 en mi menor, Op. 27 (1908) de Serguei Rakhmàninov (1873-

1943). 

   
 

 
19/ Concert de l’Aula de Música: Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart 
Catedral de Tarragona 

La interpretació del Rèquiem de Mozart, emmarcada dins dels actes de 
commemoració dels 25 anys de la URV, va servir també per celebrar els 25 anys 
d’existència de la Coral de la URV, una referència en el món coral català, fundada el 
1991 per la seva actual directora, Montserrat Rios, professora de la URV i 
coordinadora de l’Aula de Música de la universitat. L’Orquestra de la URV va néixer 
el curs 1999-2000 sota el nom d’Orquestra XVI-XXI i la dirigeix actualment Marcel 
Ortega. Aquesta va ser la primera gran producció que la Coral i l’Orquestra de la 
URV realitzaven conjuntament. 

   

El Rèquiem va ser interpretat per la Coral i l’Orquestra de la URV sota la direcció de 
Montserrat Rios, amb la veu dels solistes Eulàlia Fantova (contralt), Xavier 
Casademont (baríton), Mireia Tarragó (soprano) i Albert Cid (tenor). Va ser el 
concert d’obertura del cicle de música sacra de la nova temporada de teatres de 
Tarragona, organitzat per Joventuts Musicals de Tarragona, l’Agrupació 
d’Associacions de Setmana Santa i la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

El concert va ser organitzat per la URV, Joventuts Musicals i l’Ajuntament de 
Tarragona, amb la col·laboració de la Catedral de Tarragona. 
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Abril 2017 
 
20/ Presentació de RELATS: Premis Sant Jordi del Consell d'Estudiants 
Sala de Graus. Campus Catalunya. 
 

 
 

En el marc del lliurament dels premis del Concurs Literari Sant Jordi 2017, convocat 
pel Consell d’Estudiants, en les modalitats de poesia, assaig i narració breu, es va 
presentar el llibre RELATS: Premis Sant Jordi del Consell d’Estudiants. 
 
 
20 i 27/ Escena primavera URV 
Campus Catalunya 

Escena Primavera, iniciativa de l’Aula de Teatre de la URV, va aportar a la 
commemoració del 25è aniversari quatre espectacles ben diferents, oberts a tothom. 
Els estudiants de l’Aula de Teatre, coordinada per l’actor i director de teatre Joan 
Pascual, van comptar per representar les obres amb la col·laboració de Genovesa 
Narratives Teatrals i de Zona Zàlata. 

La primera meitat de la programació va ser la següent 

- 20 d’abril, acció/ performance: +Futvol perfabor! 
Acció/performance que pretén ser un crit de desassossec contra la manipulació 
de l’oci i el degoteig constant d’informació banal. És un retorn al nostre passat i a 
l’origen de les dramatúrgies antigues on els elements lúdic i ritual es barrejaven 
en una composició total. Tot seguit es mostren dues imatges de l’actuació. 
 

   

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/associacionisme-participacio/participacio/consell-estudiants/santjordi/
http://publicacions.urv.cat/noticies-sp-742790655/34-noticies/649-presentaci%C3%B3-del-llibre-relats
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- 27 d’abril, teatre d’objectes/versió poètica: Terra Baixa, amb Genovesa 
Narratives Teatrals. 
“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 començava aquesta adaptació del clàssic 
d’Àngel Guimerà. Un espectacle amb titelles divertit, plàstic, trepidant… i on 
l’espectador esdevé protagonista. 
 
 

21/ Taller infantil de planter 
Horts socials. Campus Catalunya 
 
 
21/ Descobreix el campus Sescelades 
Campus Sescelades 

Amb la implicació de representants de les facultats, escoles tècniques superiors, 
instituts de recerca i diferents serveis, el campus Sescelades de la URV va obrir les 
seves portes a tota la comunitat universitària i a la ciutadania en una activitat lúdica, 
científica i educativa pensada per a un públic de totes les edats. La comissió 
responsable d’organitzar Descobreix el campus Sescelades va preparar prop de 70 
activitats per oferir la possibilitat de descobrir tot allò relacionat amb la docència, la 
recerca i la transferència que es fa tant a la universitat com a la resta d’instal·lacions 
que estan ubicades al campus Sescelades, com el Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació, l’Institut Català d’Investigació Química o l’Institut de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social. 

 

   

La jornada va començar a dos quarts d’una del migdia i els actes es van repartir per 
les diferents facultats i escoles tècniques superiors, pel CRAI, pels  patis i pels 
diferents espais oberts del campus. Per donar a conèixer tots els racons, el tren 
turístic de Tarragona va realitzar recorreguts gratuïts pel campus. 

A les dues del migdia, al pati del CRAI, es va fer l’acte de col·locació de la primera 
pedra del Jardí de les papallones i, tot seguit, al Porxo de l’escoles tècniques 
superiors d'Enginyeria i Enginyeria Química hi hagué una degustació de vermut i de 
fideuà per a tothom. Les activitats van prosseguir de forma simultània en els 
diferents espais fins passades les nou de la nit. 
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Entre els actes preparats destaquen els tallers científics, tasts de vins de les 
diferents DO, actuacions musicals i teatrals, esports, xerrades i exposicions. Tot 
seguit es detalla el programa complet, amb més de setanta activitats. 

 

INICI TIPUS ESPAI ACTIVITAT DURADA INSCRIPCIÓ 

12.30 MÚSICA 
Sala d'actes - Facultat de 
Ciències de l'Educació i 
Psicologia (FCEP) 

Actuació a càrrec del 
pianista Kiev Portella, 
cortesia de la Diputació de 
Tarragona 

15' NO 

12.45 ACTE Sala d'actes FCEP Inauguració oficial 10' NO 

12.55 EXPOSICIÓ Vestíbul FCEP 

L'entorn subaquàtic de 
Tarragona, a càrrec de la 
Societat d'Exploracions 
Submarines SES 
Tarragona. 

5' NO 

13.00 OCI Pati arbres lateral FCEP 
Vermut & Ignasi&Oscar - 
Disco&House DJ Set, 
cortesia Vermut Yzaguirre 

55' NO 

14.00 ACTE Pati CRAI 
Primera pedra del Jardí de 
les papallones 

10' NO 

14.10 DEGUSTACIÓ 

Porxo Escoles Tècniques 
Superiors d'Enginyeria i 
Enginyeria Química 
(ETSE-ETSEQ) davant 
lab. 01-05 

Degustació de fideuà, 
cortesia Port de Tarragona 

60' NO 

15.00 EXPOSICIÓ CRAI 
De biblioteca de campus a 
CRAI (del 21/4 al 26/5) 

6h NO 
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INICI TIPUS ESPAI ACTIVITAT DURADA INSCRIPCIÓ 

15.00 TALLER 
Laboratori 103 ETSE 
/ ETSEQ 

Domòtica, internet de les 
coses i portal RFID 

25' SÍ  

15.00 OCI CRAI Planta 0 

E-ESPORTS competició 
League of Legends 
Torneig 5c5 (també 1c1 
i 2c2) 
Premi per als guanyadors 
del 5c5 
Portar portàtil i 
preferentment portar el 
cable ETHERNET 

5h SÍ  

15.00 OCI CRAI Planta 0 

E-ESPORTS competició 
Hearthstone 
Torneig 1c1 
Premi per als guanyadors 
Portar portàtil i 
preferentment portar el 
cable ETHERNET 

5h SÍ  

15.30 MOBILITAT Circuit pel campus 
Circuit pel campus amb el 
trenet 

5h NO 

15.30 TALLER CRAI 
Crea el teu 
vídeocurrículum 

60' NO 

15.30 OCI 
Entre el CRAI i el pati 
ETSE / ETSEQ 

Tallers Any Xinès - 
Associació d'Estudiants i 
Investigadors Xinesos de 
Tarragona 

5h NO 

15.30 OCI Pati dels garrofers 
Tallers Associació Àrab 
d'Estudiants de Tarragona 
(AAET) 

5h NO 

15.30 TALLER 
Laboratori 103 ETSE 
/ ETSEQ 

Domòtica, internet de les 
coses i portal RFID 

25' SÍ  

16.00 ESPORTS Pati ETSE / ETSEQ Tennis taula 4h NO 

16.00 ESPORTS 
Entre el CRAI i el pati 
ETSE / ETSEQ 

Exhibició trial amb 
bicicleta a càrrec del 
campió del món Àngel 
Batlle, taller i circuit 
d'habilitats. Vine a provar 
les BTT 

2h NO 

16.00 ESPORTS Pati dels garrofers Bàdminton 2h NO 

16.00 FAMILIAR 

Davant de l'Institut 
Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució 
Social (IPHES) 

Taller-demostració Homes 
i pedres: les eines a la 
prehistòria 

3h NO 

16.00 TALLER Pati dels olivers Anàlisi sensorial 15' NO 

16.00 TALLER 
Laboratori 103 ETSE 
/ ETSEQ 

Domòtica, internet de les 
coses i portal RFID 

25' SÍ  

16.00 TEATRE Circuit pel campus 
Visita teatralitzada amb el 
trenet 

15' NO 

16.15 XERRADA Pati CRAI 
Xerrada sobre la 
sostenibilitat 

45' NO 

16.30 FAMILIAR Vestíbul CTTi Toca la innovació 3h NO 

16.30 INFANTIL Pati CTTi Pinta la innovació 3h NO 

http://events.urv.cat/9102/tickets/descobreix-el-campus-sescelades.html
http://events.urv.cat/9102/tickets/descobreix-el-campus-sescelades.html
http://events.urv.cat/9102/tickets/descobreix-el-campus-sescelades.html
http://events.urv.cat/9102/tickets/descobreix-el-campus-sescelades.html
http://events.urv.cat/9102/tickets/descobreix-el-campus-sescelades.html
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INICI TIPUS ESPAI ACTIVITAT DURADA INSCRIPCIÓ 

16.30 TALLER 
Porxo ETSE / ETSEQ 
davant lab. 01-05 

Impressió 3D.  
Vols ser partícip de la 
nova revolució industrial? 
Vine i descobreix les 
possibilitats que ofereix la 
impressió 3D! 

30' NO 

16.30 
VISITA 
GUIADA 

CRAI 
Visites guiades: 
16.30, 17.30 i 18.30 

30' NO 

16.30 XERRADA 
Porxo ETSE / ETSEQ 
davant lab. 01-05 

Microponència: 
"L'enginyeria elèctrica i les 
smarts grids" 

20' NO 

16.30 TALLER 
Laboratori 103 ETSE 
/ ETSEQ 

Domòtica, internet de les 
coses i portal RFID 

25' SÍ  

16.30 TALLER Pati dels Olivers Anàlisi sensorial 15' NO 

16.30 DEGUSTACIÓ 
Aula de Tast Facultat 
d'Enologia (FE) 

Tast DO Montsant 20' SÍ  

16.30 ESPECTACLE Pati dels garrofers 
Antoni de Martí Franqués: 
científic tarragoní 

40' SÍ  

16.30 TALLER 
Laboratori 208 ETSE / 
ETSEQ 

Crea el teu joc de mòbil: 
a la recerca del tresor . Un 
tastet de programació a 
l'abast de tothom :) 

60' SÍ  

17.00 JUVENIL Aula 118 ETSE / ETSEQ 

Extracció de lactosa. 
Taller per a secundària. 
Moltes persones no 
prenen llet perquè són 
intolerants a la lactosa. 
Vols conèixer i practicar la 
preparació de llet sense 
lactosa? 

30' SÍ  

17.00 TALLER 
Laboratori 105 Facultat de 
Química (FQ) / FE 

Taller de cuina molecular 30' SÍ  

17.00 MOBILITAT Porxo ETSE Bicicletes elèctriques 2h NO 

17.00 TALLER 
Pati sala de graus ETSE / 
ETSEQ 

Destil·lació aiguardent 30' NO 

17.00 XERRADA Aula 102 ETSE / ETSEQ 

Xerrada: Tecnologia 
aplicada al 
desenvolupament humà - 
URV Solidària 

60' NO 

17.00 TALLER Pati dels garrofers 
La química a la vida 
quotidiana 

20' NO 

17.00 TALLER Pati dels Olivers Anàlisi sensorial 15' NO 

17.00 DEGUSTACIÓ Aula de Tast FE Tast DO Priorat 20' SÍ  

17.30 DEGUSTACIÓ Aula de Tast FE Tast DO Tarragona 20' SÍ  

17.30 INFANTIL CRAI sala fons infantil 
Conta-contes: La Gavina 
Carlota 

20' NO 

17.30 JUVENIL 
Porxo ETSE / ETSEQ 
davant lab. 01-05 

Curiosity +10a 
Vols sentir-te com un 
enginyer de la NASA 
controlant un robot per la 
superfície de Mart? Vine 
i ajuda'ns a descobrir el 

30' NO 
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INICI TIPUS ESPAI ACTIVITAT DURADA INSCRIPCIÓ 

terreny inexplorat! 

17.30 TALLER Pati ETSE / ETSEQ 
Química amb energia 
(ICIQ) 

60' NO 

17.30 TALLER Pati dels garrofers 
La química a la vida 
quotidiana 

20' NO 

18.00 INFANTIL Aula 118 ETSE / ETSEQ 

Bona fins l'última gota! 
Taller per a infantil i 
primària.  
L’aigua neta és essencial 
per als éssers vius. Vols 
conèixer i practicar els 
processos que s’utilitzen 
per eliminar els seus 
contaminants? 

30' SÍ  

18.00 TALLER 
Laboratori 105 Facultat de 
Química / FE 

Taller de cuina molecular 30' SÍ  

18.00 DEGUSTACIÓ Aula de Tast FE 
Tast DO Conca de 
Barberà 

20' SÍ  

18.00 TALLER Pati dels garrofers 
La química a la vida 
quotidiana 

20' NO 

18.00 CASTELLS Pati ETSE / ETSEQ 
PATAQUERS - Castellers 
de la URV 

30' NO 

18.00 MÚSICA Campus La tuna d'Enginyeria 30' NO 

18.00 TEATRE Circuit pel campus 
Visita teatralitzada amb el 
trenet 

15' NO 

18.30 DEGUSTACIÓ Pati ETSE / ETSEQ 
Macrotast de còctels, per 
cortesia d'El Corte Inglés 

60' SÍ  

18.30 ESPORTS Pavelló FCEP 3 X 3 Bàsquet 2h SÍ  

18.30 ESPORTS Pati dels garrofers Màster Class de zumba 45' NO 

18.30 TALLER Pati ETSE / ETSEQ 

Robots de Futbol. No 
estàs cansat de veure el 
futbol per la tele? Vine i 
juga a futbol amb robots, 
no t'ho pots perdre! 

30' NO 

18.30 TALLER Laboratori 301 FQ 

Química sostenible: 
polímers a partir de 
matèries primeres 
renovables 

30' SÍ  

18.30 TALLER 
Laboratori 208 ETSE/ 
ETSEQ 

Crea el teu joc de mòbil: 
a la recerca del tresor 

60' SÍ  

19.00 TALLER Laboratori 105 FQ / FE Taller de cuina molecular 30' SÍ  

19.00 MÚSICA 
Pati sala de graus ETSE / 
ETSEQ 

BigBand BUMT 60' NO 

19.00 OCI Pati CRAI Taller de taitxí 30' NO 

19.30 ESPORTS Pati dels garrofers Màster Class de zumba 45' NO 

19.30 MÚSICA Pati ETSE / ETSEQ 
Ignasi&Oscar - 
Disco&House DJ Set 

60' NO 

19.30 TALLER Laboratori 301 FQ 

Química sostenible: 
polímers a partir de 
matèries primeres 
renovables 

30' SÍ  
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INICI TIPUS ESPAI ACTIVITAT DURADA INSCRIPCIÓ 

19.40 DEGUSTACIÓ Aula de Tast FE Tast DO Terra Alta 20' SÍ  

20.00 ESPORTS Campus 
Cursa d'orientació - Club 
Montsant 

90' SÍ  

20.00 TEATRE Circuit pel campus 
Visita teatralitzada amb el 
trenet 

15' NO 

20.10 DEGUSTACIÓ Aula de Tast FE Tast Bodegas Torres 20' SÍ  

21.00 MÚSICA Pati CRAI Sons de gòspel 30' NO 

 
 
8, 19-22, 26-29/ Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany 
Sant Jordi al territori (Campus Extens): Centre cultural Infant Pere, l’Hospitalet de 
l’Infant; Centre de Lectura de Reus; Campus Terres de l’Ebre, Tortosa; Biblioteca 
Mestra Maria Antònia, Torredembarra; Cripta de l’Ermita, Cambrils; Biblioteca 
pública, Salou; Sala d’actes de l’antic ajuntament, Tarragona; Biblioteca comarcal 
Sebastià Juan Arbó, Amposta, i Sala gran del Castell, Santa Coloma de Queralt. 
 
L’activitat fou una iniciativa artística de temàtica literària realitzada pels voltants de 
Sant Jordi en el conjunt dels tretze municipis que integren el projecte del Campus 
Extens de la URV en col·laboració amb la Càtedra Josep Anton Baixeras de 
Patrimoni Literari Català. L'espectacle es va preparar en homenatge a Maria Aurèlia 
Capmany, a les portes del centenari del seu naixement, que s'escau enguany. A més 
de novel·les i teatre, Maria Aurèlia Capmany va escriure textos que tractaven de 
manera molt directa els temes candents de la societat, els quals ho continuen 
essent, narracions breus i cançons que fan riure i pensar al mateix temps, 
concebudes per divertir i provocar, per establir, a través de la recitació i el cant, un 
diàleg crític i d'emocions. 
 
Carme Sansa, una de les millors actrius del teatre català, va actuar acompanyada a 
l'acordió per l'actor Jaume Mallofré.  
 

 
 
 
Maig 2017 
4 i 11/ Escena primavera URV 
Campus Catalunya 

La segona meitat de la programació va ser la següent 
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- 4 de maig, teatre clàssic: A la casa de Mecenes, amb l’Aula de Teatre i Zona 
Zàlata.  
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 de les companyies teatrals en època 
romana, una comèdia divertida, esbojarrada i carregada d’elements teatrals 
visualment i corporalment potents. 

- 11 de maig, concert amb Stromboli Jazz Band.  

Un grup de jazz popular, dixieland, swing i altres músiques integrat per músics 
professionals 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 interacció amb el públic. 

 
 
4/ Els horts socials com a motor del canvi 
Horts socials. Campus Catalunya. 

És un projecte que proposa la preparació, construcció, arranjament i conversió d'una 
zona del Campus Catalunya de la URV, que es troba en desús, en un espai 
agrourbà que impliqui la col·laboració de col·lectius socialment vulnerables amb els 
membres de la comunitat universitària de la URV per poder incentivar la convivència 
social i ambiental en aquest espai. El projecte preveu la posada en marxa d'entre 15 
a 20 horts socials d'aproximadament 10 m2. 

Aquest projecte va ser el guanyador de la convocatòria per a Projectes d'Innovació 
Social URV, que compta amb els fons recaptats a la I Cursa Solidària URV, d'abril de 
2013 (4.500 €). Va ser presentant  per la professora de Dret Ambiental, Dra. Susana 
Borràs, l'estudiant de màster en Dret Ambiental Thays Ricarte i les alumnes del grau 
en Història de l'Art, Anna Solé i Clàudia Egea. 

A l'abril del 2015 el projecte va obtenir el premi d'Acció Social Mercè Bañeras i Maria 
Figueres que atorga la Fundació Plataforma Educativa en la categoria d'Innovació 
Social.   
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4-6, 13/ Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany 
Sant Jordi al territori (Campus Extens): Capella de l’Institut d’Estudis Vallencs, Valls; 
Centre Cívic, Móra d’Ebre; Auditori del Casal Cultural, la Pobla de Mafumet i Auditori 
del Centre Obrer, la Sénia.  
 

 
 
 
11/ Presentació de la publicació La Internacionalització, cosa de tots: 
Exemples de bones pràctiques a la Universitat Rovira i Virgili   
Paranimf del Rectorat 
 

 

En el marc de la International Staff Training Week, que aplegà a la URV tècnics 
internacionals d’universitats compartint bones pràctiques, del 8 al 12 de maig, al 
campus Catalunya, es va presentar el llibre La internacionalització, cosa de tots de 
Publicacions URV. L’acte va commemorar el 25è aniversari de la Universitat i el 30è 
aniversari del programa Erasmus. 
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22 a 26/ Reunió sobre magnetisme molecular "Jujols IX" 
Campus Terres de l'Ebre 
 

 
 

La col·laboració entre el Laboratoire de Physique Quantique de la Université Paul 
Sabatier de Toulouse, grups de Química Teòrica de la Universitat de Barcelona i el 
Grup de Química Quàntica de la Universitat Rovira i Virgili era ja molt intensa des de 
finals dels anys 80, abans de la creació de la URV, quan els investigadors dels grups 
catalans buscaven el mestratge, l’experiència i els mitjans del grup francès. Tal va 
ser el paper que el seu responsable, el professor Jean-Paul Malrieu, va tenir en el 
creixement i la consolidació de la recerca dels grups catalans en aquest camp i, en 
particular, del Grup de Química Quàntica de la URV, que la nostra universitat li va 
conferir la distinció de doctor honoris causa l’any 2013 i que molts d’aquells joves, 
avui professors consolidats, li van voler retre homenatge acompanyant-lo en l’acte 
d’investidura. 
 
L’any 1992, fa 25 anys, és una fita decisiva en aquesta col·laboració, en aparèixer la 
primera publicació sobre el mètode Difference Dedicated Configuration Interaction 
(Chem. Phys. Letters 198, 555, 1992) que, posteriorment, va anar-se consolidant 
com un mètode de càlcul de referència per la qualitat dels seus resultats (Chem. 
Phys. 172, 33, 1993 i posteriors). Si bé les reunions reduïdes sovintejaven, el mateix 
any 1992 es va celebrar a Banyuls (França) la que es pot considerar la reunió 
fundacional del que ha esdevingut un cercle, ampliat a altres investigadors de grups 
francesos, holandesos, italians i alemanys, que té en comú dos interessos: el 
metodològic per produir mètodes de càlcul que tractin correctament la correlació 
electrònica, i les aplicacions al camp del magnetisme molecular. El lligam entre els 
dos interessos és natural, ja que les interaccions magnètiques contenen balanços 
molt subtils d’efectes físics que precisen mètodes refinats per ser avaluats 
quantitativament. 
 
Les reunions s’han succeït des de llavors en diverses seus (com Jujols, al Conflent, 
l’any 1993, que més endavant donaria nom al cercle), que han facilitat l’intercanvi 
científic, la relació pròxima d’un grup restringit a una cinquantena de persones, les 
discussions obertes més enllà de l’exposició de resultats, però també el gaudiment 
del paisatge, la natura i la cultura. Tot això ha donat a aquestes trobades un caràcter 
informal i productiu molt apreciat pels assistents de les velles i de les noves 
generacions que hi han participat. 
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La decisió d’organitzar la reunió a Tortosa responia al desig de buscar una ubicació 
que permetés la comoditat d’un campus universitari i unes perspectives culturals i 
naturals menys conegudes que les de Tarragona. El patrimoni històric, el riu, el 
paisatge, la proximitat del delta, la facilitat de les comunicacions i la modernitat de 
les instal·lacions de la URV al campus de les Terres de l’Ebre van decantar l’elecció. 
També cal destacar la coincidència entre el 25è aniversari de la URV i el del cercle 
“Jujols IX”. 
 
A la reunió hi van participar uns quaranta-cinc investigadors provinents d’universitats 
de diversos països europeus com França, Alemanya, Itàlia, Holanda i Espanya. 
 

   
 

 

23/ Concurs de microrelats relacionats amb la Química i la Bioquímica 
Facebook 

 
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 Comunicació i la Unitat de Comunicació de la Ciència 
(ComCiència) de la URV, va convocar la primera edició del concurs de microrelats 
científics. 
 
Aquesta convocatòria tenia per objecte promoure la divulgació científica entre tota la 
comunitat universitària de la URV. El concurs es va convocar en dues categories, 
l’escrita –amb microrelats presentats a través de Facebook o Twitter- i l’audiovisual, 
però aquesta va quedar deserta ja que no s’hi va presentar cap candidat. En aquesta 
primera edició del concurs, s’hi van presentar 24 relats que no podien superar les 
100 paraules 

El dia 23 de maig es va fer el lliurament dels premis i dels diplomes als participants 
d’aquesta primera edició del concurs. El microrelat Huellas de elefantes, de 
l’estudiant del màster en Ciències del Sistema Nerviós, Genís Oña, es va emportar 
el primer premi. El jurat també va atorgar una menció especial a l’estudiant del grau 
d’Història de l’Art, Gina Barichello, per La ecuación pendiente. Finalment també es 
van donar dos premis als microrelats més votats pel públic, el primer va ser per a 
l’estudiant del grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Laura Ibáñez per un 
microrelat sobre l’efecte de les hormones i les molècules en els estats i sentiments 
dels humans i, el segon per a Gemma Loscos, estudiant del mateix ensenyament, 
pel treball Amor bioquímico. 
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Juny 2017 
1/ Presentació del llibre L'Ebre, un riu literari 
Tortosa 
 

 
 

L’imaginari literari ebrenc gestat per autors com Sebastià Juan Arbó o Artur Bladé, i 
reimpulsat als anys 80 per Jesús Moncada, té ara un nou referent: L’Ebre, un riu 
literari, una antologia editada per Publicacions URV dins la col·lecció Terres de 
l’Ebre que dirigeix Núria Gil, des de la seu del Campus Extens de la URV a Tortosa. 
El llibre recull fragments literaris, majoritàriament de prosa, però també algun de 
poesia, de dinou escriptors que parlen sobre el riu. “L’Ebre avui és realment un riu 
literari”, va assenyalar el professor Josep Sebastià Cid, l’encarregat de seleccionar 
els textos que apareixen al llibre. “El fil conductor és el riu com a tema central”, va 
explicar. 
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El llibre es va presentar a l’aula magna de les Terres de l’Ebre en presència d‘alguns 
dels escriptors i artistes que l’han fet possible, com Manuel Pérez Bonfill, Jesús 
Massip, Manel Ollé o Josep Igual. En el decurs de l’acte la cantautora Montse 
Castellà va interpretar cançons inspirades en l’obra de Vergés. 

 
 
 
1-2/ Simposi internacional L’arquebisbe Antonio Agustín en el 500è aniversari 
del seu naixement 
Barcelona - Tarragona 
 
L’any 2017 es va commemorar el cinquè centenari del naixement d’Antonio Agustín 
(1517-1586), un dels humanistes més internacionals del segle XVI espanyol. La 
UAB, la UB i la URV, amb la col·laboració de l’Acadèmia de les Bones Lletres, 
l’Arquebisbat de Tarragona i la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC), van 
organitzar un simposi internacional que es desenvolupà a Barcelona i a Tarragona. 
 

  
 
El simposi va servir per actualitzar els estudis sobre l’arquebisbe, les seves relacions 
personals i els diferents àmbits de la seva obra. 
 
 
8/ Nit URV 
Auditori Josep Carreras. Vilaseca 
 
Entre els actes de commemoració dels 25 anys que es varen dur a terme durant el 
curs acadèmic 2016-2017, es va programar la Nit URV com un acte de marcat 
caràcter social en què es trobessin universitaris, institucions, empreses i 
professionals. La vetllada tenia un doble propòsit: d’una banda, reconèixer la 
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col·laboració de les empreses i institucions que financen beques doctorals, projectes 
de recerca i acullen els nostres estudiants en pràctiques i, d’una altra, agrair la tasca 
de totes les persones que col·laboren com a professorat associat en totes les 
facultats i escoles, aportant-hi la seva experiència professional. 

El propòsit de la Nit URV era reconèixer i distingir el professorat associat i les 
empreses i institucions col·laboradores: ajuntaments, administracions públiques, 
associacions professionals, cambres, sindicats, fundacions, empreses, hospitals i 
mitjans de comunicació. Va assistir-hi també una nombrosa representació de la 
comunitat universitària. 

   

El professorat associat és un col·lectiu nombrós, més de mil persones, que aporten a 
les aules la seva experiència com a professionals i que s’esforcen, dia a dia, per 
impartir una docència de qualitat. A proposta de cadascun dels 24 departaments de 
la universitat, en l’acte es van reconèixer 96 professors i se’n van distingir 24 més, 
en total cinc per cada departament. En nom dels distingits va intervenir el senyor 
Jaume Gramona, professor del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, i, en 
nom dels departaments, la professora Begoña Muguerza va pronunciar unes 
paraules d’agraïment. Les imatges següents mostren la intervenció del senyor 
Jaume Gramona i l’objecte que es va lliurar a professors i empreses distingits en 
agraïment a la seva col·laboració, gentilesa d’El Corte Inglés. 

   

Un dels eixos de la col·laboració d’institucions i empreses amb la Universitat és 
l’acolliment d’estudiants en pràctiques. A la Nit URV es va voler fer palès 
públicament el reconeixement a un centenar d’empreses i institucions, del miler que 
col·laboren amb la Universitat en aquest àmbit. Les empreses reconegudes van ser 
les que en els darrers cursos acadèmics havien acollit estudiants en pràctiques de 
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dos o més centres universitaris. En nom dels tutors de pràctiques a les empreses, va 
intervenir el senyor Joan Fontanilles, de Lear Corporation Holding Spain, SLU; com a 
responsable de pràctiques, el professor Jesús Angla, de la Facultat de Turisme i 
Geografia, i en nom dels estudiants la senyora Àngela Brull, estudiant del màster 
universitari en Direcció d’Empreses, que va fer les pràctiques a BASF Española, SL. 

   

Finalment, es va lliurar una distinció a les catorze empreses que han col·laborat en 
la commemoració del 25è aniversari de la URV i en nom seu va parlar el president 
de l’Autoritat Portuària de Tarragona, senyor Josep Andreu Figueras. 

Van prendre també la paraula l’alcalde de Vila-seca, senyor Josep Poblet, en qualitat 
d’amfitrió; el conseller d’Empresa i Coneixement, senyor Jordi Baiget; el rector de la 
URV, Dr. Josep Anton Ferré; el president del Consell Social, senyor Joan Pedrerol, i 
la copresidenta del Consell d’Estudiants, senyora Patricia Sofía Guzmán. Un vídeo, 
Amb els peus al territori i el cap al món, va presentar l’actualitat de la Universitat. Va 
haver-hi una destacada actuació musical, la de la violinista d’onze anys Jennifer 
Panebianco, acompanyada a la guitarra pel seu pare Alfredo Panebianco. 

En acabar l’acte es va servir un sopar fred al vestíbul de l’Auditori. 

L’acte, conduït per la periodista Yolanda García, va aplegar 350 persones a l’Auditori 
Josep Carreras de Vila-seca i es va desenvolupar d’acord amb el programa següent. 

Benvinguda 

• Paraules de l’alcalde de Vila-seca, Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous 

• En nom dels departaments de la URV, Dra. Begoña Muguerza Marquínez, 
directora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia 

• Lliurament dels reconeixements al professorat associat distingit 

• En nom del professorat associat, Sr. Jaume Gramona Martí, professor del 
Departament de Bioquímica i Biotecnologia 

• Vídeo: Amb els peus al territori i el cap al món 

• En nom dels responsables de pràctiques a les empreses de la URV, Dr. Jesús 
Angla Jiménez, responsable de pràctiques a les empreses de la Facultat de 
Turisme i Geografia 



 

Commemoració 25è aniversari de la URV. Memòria d’activitats i balanç econòmic 41 
 

• En nom dels estudiants en pràctiques, Sra. Àngela Brull Estrada, estudiant del 
màster universitari en Direcció d’Empreses, que va fer les pràctiques a l’empresa 
BASF Española, SL. 

• En nom dels tutors de pràctiques a les empreses, Sr. Joan Fontanilles Piñas, 
tutor de pràctiques de l’empresa Lear Corporation Holding Spain, SLU i membre del 
jurat del Premi Lear a la innovació tecnològica 

• Lliurament dels reconeixements a les institucions i empreses que han col·laborat en 
la commemoració dels vint-i-cinc anys de la URV 

• En nom de les institucions i empreses, Sr. Josep Andreu Figueras, president de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona 

• Actuació musical a càrrec de la violinista Jennifer Panebianco 

• Paraules de la Sra. Patricia Sofia Guzmán Valdés, copresidenta del Consell 
d’Estudiants de la URV  

• Paraules del Sr. Joan Pedrerol Gallego, president del Consell Social de la URV 

• Paraules de l’Hble. Sr. Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

• Paraules del Dr. Josep Anton Ferré Vidal, Rector Magnífic de la URV 
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A l’enllaç següent hi ha el vídeo resum de la Nit URV: 
http://www.urv.cat/ca/universitat/25-anys/videos/ 
 
 
Juliol/agost 2017 
4/ Presentació La collita tardana 
Sala Graus. Campus Catalunya 
 

 



 

Commemoració 25è aniversari de la URV. Memòria d’activitats i balanç econòmic 43 
 

La presentació del llibre va anar a càrrec de la Dra. Elena de la Cruz Vergari, 
curadora de l'edició (Obrador Edèndum) i va comptar amb la presència de la senyora 
Maria Calvet, besnéta d'Antoni Rovira i Virgili; del Dr. Josep Anton Ferré, rector de la 
URV, i del senyor Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. El llibre 
recull poemes escrits a l'exili, notes de l'autor a la primera edició, poemes inèdits i 
fragments de les memòries inèdites de Teresa Rovira. 

 
 
 
7/ Jornada sobre l’impacte social de la recerca 
Paranimf 

 

L’aposta per l’impacte social de la recerca de la URV es va posar de manifest en el 
nou pla estratègic de recerca, aprovat el mes de juny del 2017. El Consell Social de 
la Universitat va convocar la primera edició dels premis a l’impacte social de la 
recerca i, en el marc de l’acte de lliurament, es va organitzar una jornada de reflexió i 
debat entorn d’aquest tema. 

En aquesta edició s’han lliurat premis en dues modalitats: ex ante per a projectes 
que encara no estan executats o no ho estan del tot i ex post per a projectes que ja 
tenen evidències del seu impacte social. En cada modalitat s’han premiat propostes 
en tres àmbits: ciències socials i humanitats; ciències experimentals, enginyeria i 
arquitectura, i ciències de la salut i de la vida. 
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Els sis projectes van rebre 4.000 euros per a la millora del seu impacte social i els 
seus representants van tenir l’ocasió de fer-ne una breu descripció durant la jornada.  

La conferència va anar a càrrec de Paula Adam, responsable de l’Àrea de recerca 
en Ciències de la Salut de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 
fundadora i copresidenta de l’Escola Internacional d’Avaluació de l’Impacte de la 
Recerca (ISRIA) i líder del Grup ISOR, un equip especialitzat en avaluar l’impacte 
social de la recerca. 

   

Posteriorment, es va fer una taula rodona amb la participació del director general 
d’Universitats, Dr. Josep Pallarès, el director de l’Institut de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social, Dr. Robert Sala i Dra. Blanca Deusdad professora de la URV i 
coordinadora del màster interuniversitari d’Antropologia Mèdica i Salut Global, qui ha 
participat en diferents projectes europeus sobre serveis socials i l’estat del benestar i 
la discriminació de les persones per la seva edat. 

I finalment el vicerector de Política Científica i de Recerca, Dr. Josep Manel Ricart, 
va tancar la jornada destacant la importància que l’impacte social de la recerca té i 
tindrà cada cop més a la universitat. 

 
 
10/ 2a Trobada ApS de les universitats catalanes 
Campus Catalunya 

 
Al juliol del 2015 es va constituir la Xarxa ApS de les universitats catalanes amb 
l’objectiu de compartir estratègies envers el desplegament d’aquesta metodologia 



 

Commemoració 25è aniversari de la URV. Memòria d’activitats i balanç econòmic 45 
 

dins els sistemes universitaris catalans. El 6 de juliol del 2016 es va celebrar la 
primera Trobada d'Aprenentatge Servei de les universitats catalanes al campus 
Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona i, amb motiu dels 25 anys de la 
seva creació, la URV va acollir-ne la segona. 
 

Amb el títol Entitats i Universitats: col·laborar per transformar, la segona Trobada 
d’Aprenentatge Servei (ApS) de les universitats catalanes es va dur a terme d’acord 
amb el programa següent. 
 

10.00 –10.30h Recollida d’acreditacions.  

10.30 – 10.45h Recepció a càrrec de la Dra. Arantxa Capdevila, vicerectora de 
Docència, Estudiants i Comunitat Universitària de la URV. 

10.45 – 13.30h Ed. Camp.  

13.30 – 15.00h Dinar amb entitats que col·laboren en projectes ApS a l’àmbit 
universitari.  

15.00 – 16.00h Assemblea de la Xarxa ApS(U)Cat. Ordre del dia:  

-Proposta de conformació de grups de treball de la Xarxa ApS(U)Cat 

-Establiment de lloc i data per 3a Trobada de la Xarxa ApS(U)Cat 

-Altres temes suggerits per les persones inscrites.  

16.00 – 16.30h Clausura a càrrec de membres de la Xarxa ApS(U)Cat. 

 

   
 
L’Ed. Camp, activitat que va centrar bona part del matí, consisteix en una trobada 
oberta que té la finalitat de compartir aprenentatges, coneixements i inquietuds, en 
aquest cas, sobre l’ApS a la universitat. Es basa en un aprenentatge entre iguals i es 
desenvolupa a través de la conversa i l’intercanvi. En un Ed. Camp no hi ha un 
programa definit per l’organització, ja que són les persones participants qui el 
construeixen conjuntament, a partir dels temes del seu interès. La sessió d’Ed. 
Camp s'ha dissenyat basant-se en els materials facilitats per la Fundació Jaume 
Bofill a la seva pàgina web: http://edcamp.educaciodema.cat/ca/projecte/ 
 

http://edcamp.educaciodema.cat/ca/projecte/
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Octubre 2017 
7-8/ Participació de membres del PDI i del PAS a l’Oncotrail 
Palafrugell 
 

L'Oncotrail és una cursa per equips, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona 
conjuntament amb l'Agrupació Excursionista Palafrugell i el Club Atlètic Palafrugell, 
que té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de 
càncer. La cursa se celebra cada any el primer cap de setmana d'octubre. 
 
L’Oncotrail es dugué a terme al Baix Empordà i tingué un recorregut circular d'uns 
100 quilòmetres amb arribada i sortida a Palafrugell. Cada equip havia de recórrer 
aquest trajecte en un màxim de 30 hores. 
 
L’equip de la URV hi va participar amb el dorsal número 151 i va recaptar més de 
2.000 euros. 
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Novembre 2017 
30/ Presentació de Géza Alföldy. Estudios tarraconenses 
Sala d’actes de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) 
 

 
 

La sala d’actes de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica va ser escenari de la 
presentació del llibre Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, coeditat per la URV, 
l’ICAC i l’Institut Arqueològic Alemany (DAI), un homenatge a l’epigrafista hongarès 
(Budapest, 1935 – Atenes, 2011). 
 

  
 

El contingut de les làpides de Tàrraco localitzades a la ciutat, moltes formant part 
d’estructures d’edificis de la Part Alta, es coneix gràcies a la important tasca d’estudi 
que va fer al llarg de molts anys el Dr. Géza Alföldy, doctor honoris causa per deu 
universitats, entre elles la URV (2009). El llibre conté una dotzena d’articles seus 
referits a l’epigrafia de Tarraco. L’edició del llibre va anar a càrrec de la Dra. Diana 
Gorostidi (URV-ICAC), persona que va mantenir un estret contacte amb l’epigrafista 
hongarès i que continua la investigació desenvolupada per ell. 

El volum és un homenatge a qui va ser el màxim especialista de la Tàrraco romana i 
doctor honoris causa de la URV. Recull una dotzena llarga d’articles seus sobre les 
inscripcions de la ciutat, publicats originalment en alemany i algun en llatí, a més 
d’introduccions que els contextualitzen i actualitzen. Géza Alföldy. Estudios 
tarraconenses va comptar amb la col·laboració de nombrosos especialistes d’àmbit 
hispànic, deixebles o amics seus. Jaume Massó, director del Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca de Reus, va glossar la figura de l’homenatjat i va afirmar que 
l’obra evidencia que “la recerca del professor Alföldy va ser pionera en molts àmbits 
de la història i de l’arqueologia de Tàrraco, de l’antiga província Tarraconensis i 
d’Hispània en general”. 
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Abril-desembre 2017 
Campanya Fes la URV Solidària per a la promoció i impuls del Centre de 
Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”. 

En el marc de la commemoració dels 25 anys de la URV, es va convidar la comunitat 
universitària a participar en la campanya Fes la URV Solidària. Des de l’abril del 
2017 fins al 31 de desembre del mateix any es podien fer els donatius al Centre de 
Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” a través del web. La URV va 
assumir el compromís de doblar cada euro que s’aportés, fins a un màxim de 15.000 
euros, que corresponia al 10% del pressupost inicial de la commemoració. Les 
aportacions eren susceptibles de desgravació fiscal. 

La crida a la comunitat universitària es va fer mitjançant correu electrònic i també a 
la web commemorativa. 

 

Després del darrer recordatori, que reprodueix la imatge següent, en el moment de 
tancar la campanya la recaptació havia estat de 1.580 euros 

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/solidaritat-cooperacio/urv-solidaria/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/solidaritat-cooperacio/urv-solidaria/
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Març 2018  
1/ Presentació Avancem junts 
Sala de graus. Campus Catalunya 
 

 
 
 
13/ Presentació Incunable(s) 1971-1991: La represa dels estudis universitaris  
Sala de graus. Campus Catalunya. 
 
Exposició d’imatges del llibre. 
 

    
 
14/ Presentació del Jardí de les Papallones 
Campus Sescelades 
 
La Universitat Rovira i Virgili i Repsol han impulsat la creació del Jardí de les 
papallones. El 21 d’abril es va posar la primera pedra d’aquest espai, que s’ubica 
entre la passarel·la d’entrada al CRAI i l’edifici E1 d’aules del campus Sescelades, 
amb una superfície d’uns 150 m2. Les floracions de les plantes que hi ha en aquest 
jardí atrauran les papallones, que podran alimentar-se i reproduir-se en el nou espai. 
D’aquesta manera es podrà recuperar part de la qualitat natural original de l’espai 
que ocupa el campus Sescelades, que està ubicat sobre antics conreus abandonats. 
Les imatges següents mostren l’acte de la primera pedra a l’abril i el jardí acabat al 
novembre. 
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2.2. Activitats habituals 
 
Setembre 2016 
16/ Inauguració del curs 2016-17 i inici de la commemoració dels 25 anys de la 
URV 
Teatre Bartrina 
 

 
 

 

El curs 2016-17 es va commemorar el naixement de la Universitat Rovira i Virgili, 
creada pel Parlament de Catalunya l’any 1991 per donar servei a les comarques del 
sud de Catalunya. Per aquest motiu, es va convidar la senyora Meritxell Ruiz, 
exalumne i aleshores consellera d’Ensenyament, a pronunciar la lliçó inaugural Ara 
és demà. Debat sobre el futur de l’educació a Catalunya. 
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Com ja és habitual, a l’acte es projectà el vídeo del curs 2015-16 i es van lliurar els 
premis extraordinaris de doctorat, els premis als millors esportistes de la URV, el 
premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora de la gestió administrativa i tècnica del 
Personal d’Administració i Serveis, la Medalla de la Universitat al personal jubilat el 
curs 2015-16, el reconeixement al personal que ha complert 25 anys de dedicació a 
la Universitat, i el reconeixement al professorat distingit de la URV. 
 
 
Octubre 2016 
2/ III Piraguada campus Terres de l'Ebre 
Xerta-Tortosa 
 
El servei d’esports de la URV i el campus Terres de l’Ebre van organitzar la tercera 
baixada en piragua pel riu Ebre, que en aquesta ocasió va cobrir el tram des de 
Xerta fins a Tortosa. 

L’objectiu d’aquesta diada lúdica i esportiva és promoure i enfortir l’esport a la 
universitat, fomentar lligams entre els estudiants dels diferents campus i al mateix 
temps donar a conèixer el meravellós paisatge fluvial del riu Ebre des de dins. L’any 
2016 es va organitzar per primera vegada un autobús gratuït des del campus 
Catalunya de Tarragona fins a Tortosa i Xerta, per tal de facilitar que hi participessin 
estudiants i personal universitari dels altres campus de la URV.  

 

 
 

  
 

Les acreditacions es van fer a partir de les 9 del matí al campus Terres de l’Ebre i la 
sortida amb autobusos cap a Xerta s’inicià a les 9.30 des del pavelló firal de Tortosa, 
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situat just al costat del campus. La baixada pel riu des de l’embarcador fluvial de 
Xerta començà a les 10.30, un cop tots els participants van tenir assignada la seva 
piragua, amb una parada d’avituallament a l’illa d’Audí. L’arribada al pavelló firal de 
Tortosa fou cap a les 13.30.  

Un total de 135 inscrits i 93 piragües -38 dobles i 55 individuals- van participar durant 
el matí de diumenge en la tercera piraguada. Des de l’organització es va valorar molt 
positivament l’elevada participació, superior a la dels anys anteriors, així com el 
desenvolupament de l’activitat sense cap tipus d’incident. 

L’activitat va comptar amb el suport de la secretaria general de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Tortosa i Xerta i l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE). 
 
 
4/ Premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi 
de cicles formatius de grau superior i Premi Maria Helena Maseras a un treball 
de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. Presentació del 5è llibre 
de la sèrie "Premis Consell Social URV als millors treballs de recerca de 
secundària". 
Teatre Bartrina 

 

Aquests premis, concedits pel Consell Social, commemoren el 10è aniversari amb la 
publicació d’un 5è llibre que conté els treballs premiats els anys 2014 i 2015. 

 
 

El llibre, que recull vint-i-set treballs guanyadors dels Premis Consell Social URV de 
recerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior, dels cursos 2013-14 i 2014-
15, té un doble objectiu: fer un reconeixement als autors i als centres de secundària 
premiats, i engrescar els nois i noies que comencen a fer el treball de recerca, 
donant-los recursos perquè facin (però sobretot aprenguin a fer) bona recerca. 

 

El premi M. Helena Maseras, que vol incentivar el gènere i les dones com a objecte 
d’estudi, arribà el 2016 a la 7a edició. 
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Durant l’acte, conduït pel periodista Josep Baiges, els estudiants van demostrar la 
seva preparació per comunicar fent una breu exposició del seus treballs, després de 
recollir el diploma i el premi. Els van acompanyar i els van entregar els premis el 
president del Consell Social, senyor Joan Pedrerol; el rector de la URV, Dr. Josep 
Anton Ferré; l’alcalde de la ciutat, senyor Carles Pellicer; la directora dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament, senyora Sílvia Rodes; el president del Centre de Lectura 
de Reus, entitat que acollia l’acte, senyor Xavier Filella, i la directora de l’Observatori 
de la Igualtat, Dra. Imma Pastor. Va assistir-hi el professorat tutor dels treballs i 
familiars i amics dels premiats. 
 

 
 
 

16/ 3a Cursa solidària de la URV  
Campus Catalunya-Rectorat-Campus Catalunya 
 
Cada curs acadèmic des de l’any 2013, el Centre de Cooperació al 
Desenvolupament “URV Solidària” i Esports URV organitzen la Cursa Solidària de la 
URV, una activitat sense ànim de lucre que destina els beneficis recaptats a 
diferents associacions dedicades a l’acció social. Es tracta d'una cursa oberta a 
tothom qui hi vulgui participar, sigui o no membre de la comunitat universitària. 
 

La 3a cursa solidaria de la Universitat Rovira i Virgili va comptar amb el suport tècnic 
de l’empresa de gestió d’esdeveniments esportius Runnig Solutions. 
 
Per commemorar el 25è aniversari de la URV, la tercera edició de la cursa es va 
desenvolupar en un circuit urbà per Tarragona, de 4.6 km, amb un desnivell 
acumulat de 50m entre el campus Catalunya i el Rectorat, amb el recorregut que 
mostra la imatge següent: 
 

   

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/solidaritat-cooperacio/urv-solidaria/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/solidaritat-cooperacio/urv-solidaria/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/activitat-fisica/esport/
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La participació a la cursa podia ser en les tres modalitats següents: 

 CURSA INDIVIDUAL 
 CURSA PER PARELLES (la sortida i l'arribada havien de ser conjuntes) 
 CAMINADA *no competitiva 

Els participants van ser gairebé 300, dels quals 116 competiren en la modalitat de 
cursa individual i 26 ho feren en parelles. L’organització de la cursa va comptar amb 
la col·laboració d’una cinquantena de voluntaris i el suport de 17 patrocinadors i 
col·laboradors. 

Acabada la cursa, els participants i assistents van poder gaudir a la Plaça de la 
Concòrdia del campus Catalunya de diferents activitats festives per tal de 
commemorar plegats els 25 anys de creació de la URV: una actuació castellera de la 
colla universitària els Pataquers de la URV, una actuació tradicional dels membres 
de l’associació d’estudiants i investigadors xinesos de Tarragona i, per acabar, un 
vermut electrònic solidari, amb música en directe.  

   

     

La recaptació de la cursa es va destinar a donar suport als projectes Horts socials 
URV i 4 potes: teràpia i activitats assistides amb animals. 

A l’enllaç següent hi ha moltes més imatges de l’activitat.  

www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/solidaritat-cooperacio/urv-
solidaria/cursa/3acursa/ 
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21/ Investidura com a doctor honoris causa del senyor Miguel A. Torres 
Paranimf 

 

La Facultat d'Enologia va impulsar la investidura del senyor Miguel A. Torres com a 
doctor honoris causa per la URV, per la trajectòria personal i professional d'aquest 
empresari de referència mundial en el món de la vitivinicultura. 

   

El degà de la Facultat d’Enologia, Dr. Joan Miquel Canals, que va apadrinar el 
doctorand, va remarcar que la tasca de formació d’enòlegs que fa la universitat 
esdevé riquesa, perquè en el cas del vi implica el territori: milers de llocs de treball, 
d’hectàrees de paisatge, estructura social i sostenibilitat. En la presentació del 
doctorand, el Dr. Joan Miquel Canals va destacar que el principal mèrit del senyor 
Miguel A. Torres ha estat forjar una empresa multinacional amb la qualitat, la 
recerca, la innovació i el màrqueting com a senyeres. El seu ADN es resumeix en 9 
punts clau: en primer lloc, les persones i a continuació l’ecologia, el comerç just, la 
responsabilitat social, la innovació, la internacionalització, el màrqueting, la família i, 
per últim, la gran família del vi. 

El senyor Miguel A. Torres va afirmar que amb la investidura la universitat havia 
estat “massa generosa” amb ell, va recordar els principis de la seva trajectòria 
professional, quan va començar a treballar en l’antic negoci familiar a partir d’un petit 
terreny, i com l’any 1979, en el tast de vins més important de l’època, l’organitzat per 
la revista francesa “Gault Millau”, de manera inesperada el seu vi Mas La Plana es 
va classificar davant del famosíssim Chateau Latour. En diferents etapes de la seva 
vida, els seus estudis a Dijon i a Montpellier li van permetre descobrir el seu amor 
pel vi i per la viticultura. 

El rector de la URV, Dr. Josep Anton Ferré, després de donar-li la benvinguda, va 
destacar que era la primera vegada que es feia doctor honoris causa un empresari, 
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ja que la col·laboració de la Universitat amb el teixit productiu és una necessitat per 
al desenvolupament econòmic i social i per poder transformar en valor i ocupació la 
generació de coneixement universitari. L’aposta de la URV per l’Enologia es va fer 
des del principi i va ser una decisió important, que l’ha arrelat al territori. 

L’acte va estar presidit pel rector, acompanyat del president del Consell Social, 
senyor Joan Pedrerol, i el secretari general de la Universitat, Dr. Esteve Bosch. Hi 
van assistir persones destacades del món del vi. Membres de la Coral, l’Orfeó i 
l’Orquestra de la URV van interpretar el cant d’entrada i el Gaudeamus igitur, al final 
de la investidura. 

 
Novembre 2016 
15/ Ciència al teatre 
Teatre Bartrina 
 
La URV organitzà la quarta edició de l'activitat Ciència al teatre, un espectacle que 
combina la final del concurs Vols saber què investigo? i els monòlegs dels 
divertidíssims Big Van, científics sobre rodes. 
 

 

El concurs Vols saber què investigo? està adreçat als doctorands matriculats a la 
URV, amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte de recerca o l'àmbit del 
coneixement en el qual treballen, a través del format del monòleg. Aquesta 
convocatòria vol incentivar els investigadors i les investigadores joves a divulgar el 
desenvolupament i els resultats de la seva feina com a científics, i promoure l'accés 
de la societat a la recerca que es fa a la Universitat, utilitzant nous formats de 
divulgació. 

Vols saber què investigo? pretén que els participants expliquin a persones amb 
diferent grau de coneixements científics quina investigació duen a terme, de manera 
sintètica, amena, adaptant el llenguatge al públic i utilitzant únicament les habilitats 
comunicatives personals, sense el suport d'eines per a presentacions. Aquesta 
convocatòria s'inspira en el certamen FameLab, un concurs internacional que 
fomenta la divulgació de la ciència i la identificació de nous talents a través dels 
monòlegs científics. 

 
 
 

http://www.comciencia.urv.cat/setmana-de-la-ciencia/vols-saber-que-investigo/
http://www.famelab.es/
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Desembre 2016 
20/ Concert de Nadal 
Campus Catalunya 
 

 
 
En el decurs del tradicional Concert de Nadal, la Coral, l’Orfeó i l’Orquestra de la 
Universitat van interpretar el programa següent: 
 
ORFEÓ 
Els tres tambors, Arr. D. Ramon i Lluch 
A la nanita nana, Arr. Norman Luboff 
Carol of the bells, M. Leontovich 
Evening rise, Indian folk song 
Hallelujah, L. Cohen. Arr. Jordi Badia 
 
Piano: Thiago Correia 
Direcció: Núria Giménez Alario 
 
CORAL 
Alleluia, Ralph Manuel 
Agnus Dei, Bob Chilcott 
El cant dels ocells, Pau Casals 
El noi de la mare, Albert Guinovart 
 
Solista: Mercè March 
Piano: Jordi Pascual 
Direcció: Montserrat Rios Hevia 
 
ORQUESTRA 
Folk Song Suite, Ralph Vaughan Williams 
Pompa i circumstància n.1, Edward Elgar 
 
Direcció: Marcel Ortega i Martí 
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Acte de graduació de Doctors URV 2015-16 
Aula Magna campus Catalunya 

 

“Un acte reivindicatiu dels drets del doctor i de les seves capacitats i una abraçada 
als 25 anys d’història de la URV”. Així va definir el director de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat, Dr. Francesc Díaz, el primer acte de lliurament de diplomes als doctors i 
doctores que, durant el curs 2015-16, van defensar la seva tesi. Van ser 242, una 
xifra que queda lluny dels 19 que van ser els primers doctors i doctores del curs 
1991-1992. 

Precisament dos d’aquests primers -16 doctors i tres doctores-, la Dra. Montserrat 
Giralt i el Dr. Jordi Pi, van estar presents a l’acte recordant aquells temps en què 
l’accés a la bibliografia es feia amb fotocòpies i amb moltes hores de biblioteca, 
“hores que ara es poden dedicar a altres aspectes” explicà la Dra. Montserrat Giralt, 
actualment vicerectora de Política Acadèmica i de Qualitat, que remarcà també que 
havia canviat poc l’exigència del rigor i la qualitat de la formació i s’havia avançat poc 
en el reconeixement del doctor fora de la Universitat. 

   
 

Els doctors i doctores van rebre un diploma de mans dels representants de la 
institució en presència de familiars i directors de tesi. 

L’acte va comptar també amb la presència de dos catedràtics emèrits de la 
Universitat, la Dra. Rosa Caballol –de Química Física- i el Dr. Joan Prat -
d’Antropologia- , que durant els 25 anys de la URV han dirigit un important nombre 
de tesis. La Dra. Rosa Caballol va recordar que el doctorat és la pedra angular de la 
recerca científica i el Dr. Joan Prat va comparar el doctorat amb un ritus d’iniciació 
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que passa per diferents processos: “el de la reclusió, l’aïllament i el desgast 
energètic, un itinerari dolorós fins arribar a l’obtenció d’uns coneixements 
especialitzats”. 

 

   
 

El padrí d’aquesta primera promoció va ser l’anterior rector de la universitat, el Dr. 
Francesc Xavier Grau, que va destacar que actualment aquesta formació d’alt nivell i 
les seves competències ja estan harmonitzades arreu del món. El Dr. Francesc 
Xavier Grau va fer una reflexió al voltant del debat sobre si es matriculen massa 
estudiants de doctorat i si la societat els necessita. Segons ell, les dues veritats 
coexisteixen i destacà que les competències dels doctors ja no només s’han de fer 
servir per fer carrera acadèmica, sinó que s’han de poder aprofitar a la indústria “per 
tal que la societat avanci”. Les capacitats existeixen, però la demanda encara no, i 
precisament a Espanya un dels gaps de la innovació es deu al baix percentatge de 
contractació dels doctors a la industria, que és del 15% lluny del 40% o 50% de 
països com Alemanya, Japó, el Regne Unit o els Estats Units. 

El president del Consell Social de la URV, senyor Josep Pedrerol, també va 
comparar diferents dades per posar de manifest la poca inversió que es fa a 
Espanya en recerca i la necessitat que el teixit empresarial inverteixi en R+D. L’acte 
el va tancar el rector de la URV, qui va posar al centre del doctorat el coneixement 
científic envoltat de les competències transversals i les aptituds i habilitats personals. 
Va remarcar que els doctors són bons per fer feina a les empreses i a les institucions 
perquè, entre d’altres, saben trobar respostes, se senten confortables davant la 
incertesa, afronten els errors i, referint-se a la sobrequalificació, “són tan bons com 
qualsevol altre per fer qualsevol feina”. 
 
Febrer 2017 
1/ Gran Festa de l’Any Nou Xinès 
Campus Catalunya  

La URV celebrà l'entrada de l'Any Nou Xinès, l'Any del Mico. A la plaça de la 
Concòrdia del campus Catalunya i a la sala de graus s’organitzaren activitats 
culturals i lúdiques des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. Per primera vegada 
en els set anys de celebració, la festa va ser oberta a tothom, comunitat universitària 
i públic en general. 



 

Commemoració 25è aniversari de la URV. Memòria d’activitats i balanç econòmic 61 
 

Es van poder practicar diferents esports, com el volant (Jianzi) o el joc del cèrcol, i 
jocs de taula, com el Go o el Mahjong. 

Hi va haver sessions de teatre d'ombres xineses, la cerimònia del te, exhibició de tai-
txi i kung fu, karaoke i cal·ligrafia xinesa. La colla els Pataquers de la URV realitzà 
una actuació i s'instal·là una barra, oberta tot el dia, de begudes típiques de la Xina. 

 

  

Hi va haver sessions de teatre d'ombres xineses, la cerimònia del te, exhibició de tai-
txi i kung fu, karaoke i cal·ligrafia xinesa. La colla Pataquers realitzà una actuació i 
s'instal·la una barra, oberta tot el dia, de begudes típiques de la Xina. 
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Els organitzadors, l'Associació d'Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona i el 
Consell d'Estudiants de la URV, van comptar amb la col·laboració de la Fundació 
URV, el Centre d'Estudis Hispànics i la colla Pataquers de la URV. 

 
4/ First Lego League 
Palau Firal i de Congressos de Tarragona 

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona va ser la seu de la sisena edició de la 
First Lego League, una competició organitzada per l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria (ETSE) de la URV que, a partir d'ara, s'alternarà entre Reus i 
Tarragona. L'edició del 2017 va comptar amb la participació d'un total de 33 equips 
procedents de 20 escoles diferents de la demarcació, un esdeveniment que aplegà 
unes 1.500 persones entre participants, familiars i voluntaris, on la ciència i la 
diversió en són les protagonistes. 

El 2017 la trobada va tenir el suport de l'empresa LEAR i es plantejà el repte de 
reproduir algunes de les tècniques més sorprenents del món animal. Sota el títol 
d'Animal Allies, els participants havien de plantejar solucions tècniques per reproduir 
comportaments animals. 
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Març 2017 
8/ Lliurament de la Distinció Maria Antònia Ferrer Bosch 2017 
Campus Catalunya 

La Distinció Maria Antònia Ferrer és un reconeixement que atorga anualment la URV 
a aquelles persones, entitats, institucions o col·lectius de la societat civil i del món 
acadèmic que han destacat per la seva tasca en defensa dels drets de les dones i la 
seva visibilització. L’objectiu és sensibilitzar sobre la necessitat d’eliminar les 
desigualtats i reconèixer els membres de la comunitat universitària que han 
contribuït a la igualtat entre els homes i les dones 

 

La distinció duu el nom de la Dra. M. Antònia Ferrer i Bosch (Tarragona, 1926), 
professora de la URV i historiadora molt vinculada a la ciutat de Tarragona. La seva 
línia d’investigació s’ha centrat principalment en el món contemporani i ha publicat 
nombrosos articles en revistes especialitzades i comunicacions en congressos. 

La distinció de la convocatòria de l’any 2017 fou per als Grups d’Atenció a la Víctima 
de la Regió Policial del Camp de Tarragona i de la Regió Policial de Terres de l’Ebre 
dels Mossos d’Esquadra. 
 

 
 

Des del 2008, any que es va fer el desplegament dels Mossos d’Esquadra pel 
territori, els Grups d’Atenció a la Víctima treballen amb l’objectiu de vigilar i controlar 
que s’apliquin les mesures acordades pels òrgans judicials per fer complir la 
legislació vigent, especialment la Llei del Dret de les Dones a eradicar la Violència 
Masclista. Aquesta violència s’exerceix en l’àmbit de la parella, en el familiar, en el 
laboral i en el comunitari i les seves manifestacions són diverses: física, psicològica, 
sexual o econòmica. El col·lectiu que ha estat distingit fa una tasca d’acord amb 
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l’esperit de la llei, que destaca la prevenció de la violència i empara totes les 
víctimes de violència domèstica i persones vulnerables. 
. 
 
29/ Presentació Ajuts Pont per a projectes educatius Consell Social i Institut de 
Ciències de l'Educació 
Campus Catalunya 

Es van lliurar els certificats de deu nous Ajuts-Pont 2016-17 per a projectes 
educatius, a la jornada La universitat amb l'Escola, l'hora de la innovació  

Aquesta jornada estava dedicada a la difusió de la convocatòria d’Ajuts Pont que 
convoquen anualment el Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de 
la URV. L’objectiu de la convocatòria, que ja ha arribat a la 3a edició, és promoure la 
col·laboració entre els docents de la URV i els docents de l’ensenyament infantil, 
primari i secundari; impulsar projectes educatius que contribueixin a la millora de 
l’ensenyament, des de la innovació, i difondre els projectes i les bones pràctiques 
entre la comunitat educativa. A l’acte van prendre part un centenar de docents, de 
totes les etapes, i de la universitat. 

    

Es van entregar els certificats dels Ajuts-Pont 2016-17, per un import de 1.500 €, a 
les deu iniciatives que ja estan en marxa: Beceroles sonores a la URV, del centre 
Llar d’Infants Mare Natura, de Tortosa, la coordinadora del qual és Maite Pinyol; 
COPROES (Cooperativa Productiva Escolar), de l’ESC Les Eres de Rasquera, la 
coordinadora del qual és Sandra López; Educació viva: un pas cap al treball per 
ambients, de l’ESC Doctor Ferran de Corbera d’Ebre, el coordinador del qual és 
Alonso Álvarez; Espais de creació: innovació, formació, recerca i millora docent en 
història de l’art (Ars Memoriae), de l’INS Jaume I, Salou, la coordinadora del qual és 
Esther Lozano; Espais Intel·ligents d’Aprenentatge de l’ESC La Portalada d’Altafulla, 
la coordinadora del qual és Cristina González; “Euritage” didàctic. Paisatge i 
patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a memòria viva, de l’ESC Pau 
Delclòs de Tarragona, la coordinadora del qual és Coloma Bartra; La formació dual 
en competència digital docent: una estratègia de col·laboració interinstitucional, de 
l’ESC L’Arrabassada de Tarragona, la coordinadora del qual és Sònia Sabidó; 
LABMIRACLE de l’escola El Miracle de Tarragona, i la coordinadora és Araceli 
Luque; “quimiBD”, una base dades d’experiències químiques: implantació i millora, 
de l’INS Baix Camp de Reus, la coordinadora del qual és Dolors Calabuig. 
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El senyor Josep Bargalló, coordinador de l’ICE, va presentar el balanç del tres anys 
d’existència dels Ajuts-Pont, que és molt positiu. Entre el professorat universitari i el 
de les altres etapes s’ha fet l’aplicació docent de recerques i investigacions de la 
URV a les aules d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 
Professional i s’han elaborat nous materials docents a partir de la praxis educativa i 
la recerca universitària. 

En els projectes d’aquests anys, s’han implicat 71 professors de la URV de catorze 
departaments diferents; 443 professors d’infantil, primària i secundària; han participat 
34 escoles públiques i ZER, vuit instituts de secundària, cinc col·legis concertats i 
vuit llars d’infants. Al programa s’hi han invertit 45.000 € per finançar els trenta 
projectes. “Es tracta de transferir resultats de la investigació i que els projectes 
generin un benefici social”, va dir el senyor Josep Bargalló. A la jornada s’han 
exposat quatre projectes pont, com a exemples de bones pràctiques. El senyor Boris 
Mir, director adjunt del projecte Escola Nova 21 (Centre UNESCO de Catalunya, 
Fundació Jaume Bofill, Universitat Oberta de Catalunya i EduCaixa), pronuncià la 
conferència Les xarxes d’innovació educativa. 

 

La Jornada la van presidir el Dr. Josep Anton Ferré, rector de la URV, el senyor Joan 
Pedrerol, president del Consell Social i la senyora Montserrat Llobet, directora 
general d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat del Departament 
d’Ensenyament. 
 
 
31/Investidura com a doctor honoris causa del professor Ramon Gomis  
Paranimf del Rectorat 
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La Universitat Rovira i Virgili va investir el metge endocrinòleg Ramon Gomis de 
Barbarà com a doctor honoris causa per la seva contribució al món de la investigació 
biomèdica en els àmbits de la malaltia diabètica, l’obesitat i la nutrició. El professor 
Ramon Maria Miralles, director del Departament de Medicina i Cirurgia de la URV, va 
apadrinar el doctorand en l’acte d’investidura. La proposta d’investir-lo com a doctor 
honoris causa l’havia fet el professor Joan Vendrell. 

El Dr. Ramon Gomis, que nasqué i passà la seva infància i joventut a Reus, va 
admetre que el reconeixement és “molt especial” per la seva vinculació amb els 
professors de la universitat i per la seva relació amb el territori. De fet, ha col·laborat 
amb la Universitat Rovira i Virgili com a científic i com a gestor. 

En la seva lliçó, el Dr. Ramon Gomis va afirmar que s’especialitzà en el camp de 
l’endocrinologia perquè “la recerca científica biomèdica era, i és, l’única eina possible 
per donar-nos aquesta resposta que ens permeti avançar en la prevenció i la curació 
de les malalties”. 

L’acte va ser presidit pel rector, acompanyat del president del Consell Social i del 
secretari general de la universitat. Membres de la Coral, l’Orfeó i l’Orquestra de la 
URV van interpretar l’himne d’entrada a l’inici de la sessió i el Gaudeamus igitur, al 
final de l’acte. 

   
 
 
Juny 2017 
8/ Concurs de mòbils autopropulsats 
Campus Sescelades 

“Eficiència energètica” era el títol i també l’objectiu dels estudiants del primer curs 
d’Enginyeria Mecànica que van participar en el XIV Concurs de Mòbils 
Autopropulsats. Els concursants tenien un repte: any 2079. El combustible i l’energia 
estan essent uns dels principals reptes per als enginyers. Els recursos s’esgoten i 
cal ser eficients. Per superar-ho, van haver d’aplicar els coneixements adquirits a 
l’assignatura Projecte Integrador i col·laborar entre ells per fer el disseny, el càlcul i 
la construcció d’un vehicle que recorrés 10 metres amb la mínima energia possible 
per al seu desplaçament. 

Els equips van haver de treballar amb la precisió necessària per no col·lidir amb cap 
objecte i amb la dificultat afegida que el vehicle havia de transportar de forma segura 
els passatgers.  
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L’equip guanyador d’aquest repte va ser Proyecto Lenteja, que va dissenyar un 
prototip capaç de recórrer la distància marcada amb només 1,5 joules. En segon lloc 
van quedar Campesins, que van necessitar 2,5 joules i els tercers van ser Los 
Bujías, amb un prototip que va fet servir 3,1 joules per finalitzar el recorregut marcat. 

   
 
Aquest concurs està organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química,  
amb la col·laboració del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. 
 
 
15/ Lliurament dels premis extraordinaris de grau i màster 
Auditori Pau Casals. Sant Salvador-El Vendrell 
 

 
 

La Universitat Rovira i Virgili va voler reconèixer un total de 84 estudiants, 38 de grau 
i 46 de màster universitari, per haver estat els millors dels estudiants que van 
finalitzar els estudis el curs 2015-16. L’auditori Pau Casals d’El Vendrell es va omplir 
amb els professors, familiars i amics dels premiats. 

La majoria dels premiats va assistir a l’acte per recollir el diploma de premi 
extraordinari de mans del rector, Dr. Josep Anton Ferré; de l’alcalde d’El Vendrell, 
senyor Martí Carnicer; de la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat 
Universitària, Dra. Arantxa Capdevila i de la conferenciant, senyora Mar Lomero.  

En el decurs de l’acte, la infermera Mar Lomero va encoratjar els titulats a fer allò 
que realment els agradi amb la ponència Meraki: posar l’ànima a la feina. Mar 
Lomero va ser premi extraordinari del màster en Investigació en Ciències de la 
Infermeria de la URV l’any 2013-14 i actualment està fent el doctorat sobre l’impacte 
formatiu en el personal sanitari de l’UCI respecte a la donació després de la mort 
circulatòria i la limitació del suport vital. 
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Juliol 2017 
3/ Premis Consell Social a la Qualitat Docent 17a edició 
Sala de juntes de Rectorat 

La finalitat dels premis a la Qualitat Docent convocats pel Consell Social és 
identificar i reconèixer l’esforç del professorat d’aquesta universitat per millorar la 
qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats. 

En la 17a edició dels premis es van presentar tres candidats per la modalitat 
individual i tres per la col·lectiva. Cadascuna de les dues modalitats del premi està 
dotada amb 3.500 euros i els guardonats són els candidats de la URV a les 
distincions Jaume Vicens Vives que atorga cada any la Generalitat de Catalunya. 

Una metodologia per motivar l’aprenentatge i una sèrie d’accions per afavorir 
l’excel·lència en la formació de doctors van ser les iniciatives guanyadores de la 
modalitat individual i col·lectiva respectivament. En el decurs de l’acte van intervenir 
el president del Consell Social, senyor Joan Pedrerol i el rector de la URV, Dr. Josep 
Anton Ferré. L’acte també va comptar amb la presència de la vicerectora d’Avaluació 
i Qualitat, Dra. Montserrat Giralt, la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat 
Universitària, Dra. Arantxa Capdevila, i el secretari del jurat, Dr. Jordi Gavaldà. 

 

El premi del Consell Social a la modalitat col·lectiva va reconèixer la iniciativa 
impulsada per l’Escola de Postgrau i Doctorat. Aquesta ha constituït un grup de 
formadors per a la professionalització del doctorat (GFPD), integrat pels doctors 
Joan Josep Carvajal i María del Mar Reguero del Departament de Química Física i 
Inorgànica, Ercilia García i Mireia Valverde del Departament de Gestió d’Empreses, i 
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la tècnica, membre del PAS, i també doctora, Maria José Rodríguez. L’objectiu del 
grup és afavorir un procés de professionalització de la supervisió del doctorat, pioner 
a Espanya, i que està esdevenint un projecte de referència a nivell internacional. 

La proposta docent consisteix en un curs-taller adreçat a supervisors doctorals que 
respon a les necessitats dels nous rols que han de desenvolupar dins el context del 
nou doctorat. Es realitza en dos dies consecutius, en sessions formatives de 8 hores 
diàries, combinant breus presentacions per part dels professors i treballs en grup per 
part dels participants. “L’objectiu de l’ús d’aquesta metodologia és que treballant de 
forma col·laborativa entre supervisors de diferents disciplines i amb diferents graus 
d’experiència, creïn les seves pròpies eines que els faciliti i sistematitzi el procés de 
supervisió”, va destacar la mateixa professora. 

“Metodologies docents per estimular l’interès per una matèria amb la complicitat de 
la societat” del professor Antoni Carreras Casanova, de la Facultat de Ciències 
Jurídiques, és el títol de la iniciativa guanyadora de la modalitat individual. Les 
metodologies s’apliquen des de fa 10 anys en un col·lectiu de 1.300 alumnes de les 
Facultat de Lletres i de Ciències jurídiques, en l’assignatura troncal de 1r curs 
d’Ordenament Jurídic i sistema polític del Grau de Periodisme, Comunicació 
Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i en l’assignatura de 1r curs d’Elements 
de Dret Constitucional, de la Diplomatura de Relacions Laborals i del Grau de 
Relacions Laborals i Ocupació. 

“Atès que es tracta d’una matèria que per a la majoria dels alumnes de primer curs 
no presenta d’entrada un especial interès es va innovar una metodologia docent 
pensada per estimular la motivació, l’interès i la participació”, va observar el 
professor Antoni Carreras. Amb aquesta finalitat, i amb l’ús de les noves tecnologies, 
es cerca la implicació d’institucions i persones rellevants de la política mitjançant la 
seva col·laboració directa amb un treball pràctic dels estudiants i la seva presència 
virtual a la classe. Normalment, la fórmula aplicada és una entrevista en vídeo que 
els estudiants van a enregistrar on els atengui el personatge. A més, a classe, es 
combinen les lliçons magistrals amb la pràctica i s’estimula la intervenció dels 
assistents amb preguntes i debat sobre el que s’està parlant, aproximadament cada 
20 minuts, per tal de captar la seva atenció. Els resultats obtinguts d’algunes 
activitats han servit per donar-les a conèixer a les Aules de la Gent Gran de la URV. 
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Setembre 2017 
22/ Inauguració del curs 2017-18 i cloenda de la commemoració dels 25 anys 
de la URV 
Auditori Felip Pedrell de Tortosa 
 

 
 

 
 

Després de tot un any d’actes i activitats per commemorar el seus primers 25 anys 
d’història, la Universitat Rovira i Virgili va celebrar l’acte de cloenda d’aquest 
aniversari amb l’objectiu de remarcar encara més el model territorial de l’entitat amb 
campus repartits en diferents ciutats de la demarcació de Tarragona, entre ells el 
campus Terres de l’Ebre, a Tortosa.  

La lliçó inaugural del curs va anar a càrrec del Dr. Robert Rallo, professor del 
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, qui actualment és 
director associat de la divisió d’Informàtica Avançada, Matemàtiques i Dades del 
Laboratori Nacional del Pacífic Nord-oest de Richland (Washington, EUA). Nascut a 
Amposta, en la seva conferència va posar especial èmfasi en la qualitat dels estudis 
i de la recerca de la URV. “Molta gent pensa que als EUA són més intel·ligents i més 
bons que nosaltres. Això no és cert. La gent amb qui he col·laborat a la URV són 
iguals. La diferència són els recursos. El talent humà que tenim aquí no té res a 
envejar en el que trobem arreu del món”, va assenyalar.  

L’acte va recordar les principals fites assolides per la universitat durant els 25 anys 
d’història a través d’un vídeo. També es van lliurar els premis següents: el 
reconeixement al personal acadèmic i d’administració i serveis que ha complert 25 
anys de dedicació a la Universitat, en total 114 persones que es van incorporar a 
l’inici de la URV; els premis extraordinaris de doctorat 2015-16 a 22 nous doctors; els 
premis als dos millors esportistes, home i dona, del curs 2016-17, que 
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correspongueren a Gerard Francino, estudiant de Química, en la modalitat de pàdel, 
i Maria Tibau, estudiant de Turisme, en la modalitat d’atletisme; el premi Xavier 
López Vilar a la qualitat i millora de la gestió administrativa i tècnica del Personal 
d’Administració i Serveis (PAS), la Medalla de bronze de la Universitat a les 13 
persones jubilades durant el curs 2016-17, i el reconeixement al professorat distingit 
de la URV, que es concedí a quatre persones.  

 
 

   
 

L’Orquestra de la URV, dirigida per Marcel Ortega, i el Cor de Cambra Tyrichae, que 
dirigeix Andreu Ferré, van posar música a l’acte. 
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3. TESTIMONIS COMMEMORATIUS 
 

3.1. Publicacions 
 

a) Rovira i Virgili, Antoni (2016). L’Estat Català. Estudi de dret públic. Edició a 
cura de Xavier Ferré. Tarragona: Publicacions URV.  

 

 
 

“L’ànima d’una nació tendeix vitalment a encarnar-se en el cos d’un Estat. 
L’ànima catalana, avui com ahir, demana l’Estat català. L’autonomia moral de 
Catalunya, plenament recobrada al llarg d’un segle de renaixença, reclama i 
exigeix l’autonomia política. I ací emprem el mot autonomia en el seu ampli sentit 
etimològic, igualment compatible amb la sobirania independent i amb les formes 
federals i confederals. 
 
En tres parts dividim el nostre estudi: Primera: Antecedents històrics. Segona: 
Programes i projectes d’autonomia en l’època contemporània. Tercera: 
Organització i facultats de l’Estat català. 
 
Un procés històric, una realitat política, un problema jurídic: sota aquests tres 
aspectes examinarem el cas dels catalans, vell de segles, però perdurable; cas 
d’ahir, d’avui i de demà, com tots els casos autèntics del deler de llibertat en els 
homes i en els pobles.” 
 
Antoni Rovira i Virgili 

 
 

b) - Mañé Vernet, Ferran (2017). De la universitat al mercat de treball, camins 
d’èxit. Tarragona: Publicacions URV.  
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L’objectiu central de l’estudi De la universitat al mercat de treball, camins d’èxit és 
aportar elements de reflexió al voltant d’una de les funcions que té la Universitat 
Rovira i Virgili: preparar persones per poder desenvolupar una activitat productiva 
beneficiosa, tant per a elles individualment com per al conjunt de la societat. 
Aquests darrers 25 anys, des que es va crear com a institució independent, la 
URV ha anat construint el seu projecte que, tenint en compte els resultats en 
diferents indicadors al nostre abast, sembla consolidar-se amb èxit. Al mateix 
temps, l’entorn local i global al qual servim i ens és referència també ha anat 
experimentant canvis de gran envergadura, tant en aspectes socials com 
econòmics.  
 
Al llarg dels diferents capítols aquest estudi repassa amb detall la trajectòria 
inicial de la vida laboral de les persones graduades a la URV dels darrers anys. 
Podem afirmar que la formació que reben és una bona eina per afrontar el repte 
de començar la trajectòria laboral en uns mercats de treball exigents i complexos. 
Fins i tot en situacions molt complicades associades a la crisi econòmica 
experimentada els darrers anys, els nostres graduats han aconseguit inserir-se al 
món del treball i ajustar-s’hi amb un grau de satisfacció elevat. 
 

 
c) Mañé Vernet, Ferran (2017). La transformació del capital humà del país: els 

estudis de doctorat. Tarragona: Publicacions URV. 
 

 
 
La consolidació de l’economia del coneixement ha situat els doctors com un dels 
actius més importants de les empreses i dels països per assegurar el 
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desenvolupament econòmic i social. La gran importància estratègica, l’elevat 
nombre de recursos (majoritàriament públics) destinats a aquest nivell educatiu i 
certa preocupació per si el mercat de treball incorporava aquest capital humà 
altament qualificat d’una manera eficient han provocat un interès creixent per 
tenir més dades d’aquest col·lectiu i estimular-ne l’anàlisi.  
 
Aquest estudi utilitza l’excel·lent base de dades d’AQU-Catalunya per analitzar en 
quina situació laboral es troben els doctors quatre anys després d’obtenir el títol. 
La dimensió temporal de la base de dades, amb informació per diferents cohorts 
de doctors, ens permet analitzar l’evolució que han tingut els processos d’inserció 
laboral durant els últims anys, amb especial atenció a com la recent crisi 
econòmica els ha afectat. La valoració general és força positiva, tot i que 
sorgeixen alguns dubtes sobre si encara podríem aprofitar més el seu potencial. 
 
 
d) Autors diversos (2017). RELATS: Premis Sant Jordi del Consell d’Estudiants. 

Tarragona: Publicacions URV. 
 

 
 

En aquest llibre hi trobareu cinc relats que us transportaran a mons tan diversos 
com les vivències i els sentiments d’un soldat de lleva a la Guerra Civil espanyola 
en el relat La matança del porc, de Joana Solà; a la gestió d’una catàstrofe 
ecològica a la selva equatoriana en el relat El dilema de l’indígena, de Dídac 
Ramos; a conèixer el futur de la ciutat de Tarragona i de la mateixa URV en la 
narració de misteri El llibre del futur, de Moisés Peñalver; a posar-nos en la pell 
d’una nena de deu anys que ha de prendre una important decisió enmig d’un 
conflicte armat en Adéu, Papa, d’Analía Pérez, o a conèixer millor la figura de 
Josep Pla a l’assaig Josep Pla, merament, de Xavier Pete. 
 
 
e) Autors diversos (2017). La internacionalització, cosa de tots: Exemples de 

bones pràctiques a la Universitat Rovira i Virgili / Comprehensive 
Internationalisation at the URV: Examples of good practices at the Universitat 
Rovira i Virgili. Edició a cura de Mar Gutiérrez-Colón. Tarragona: Publicacions 
URV. 



 

Commemoració 25è aniversari de la URV. Memòria d’activitats i balanç econòmic 75 
 

 
 

En aquest llibre es recullen les pràctiques dutes a terme a la Universitat Rovira i 
Virgili per afavorir-ne la internacionalització. Aquest ha estat un dels seus 
objectius principals des de la seva creació ara fa 25 anys i ho ha de seguir sent 
amb caràcter permanent. La internacionalització constitueix uns dels vectors 
directors de tota universitat, l’element imprescindible que permet a les 
universitats mantenir-se en permanent diàleg amb les institucions d’arreu, 
vincular-se a l’avantguarda del coneixement, captar talent i transmetre 
coneixement. 
 
Les experiències recollides són: Campus virtual internacional URV; l’AAEDAT, 
xarxa permanent de relacions internacionals en matèria ambiental a la URV; 
Internacionalització del model de Formació de Supervisors de Doctorat de la 
URV; Wiener Project: una porta a la internacionalització a través dels tàndems 
lingüístics en línia; Trascendint la docència tradicional: conèixer en primera 
persona la realitat de la Unió Europea a partir de les activitats pràctiques d’una 
assignatura; Una experiència de valoració del grau d’internacionalització dels 
estudis per treballar en un món global: quines competències, quina formació?; 
Estudiant els drets humans des d’una perspectiva transversal i transnacional; 
l’European Nursing Module, una eina per desenvolupar la sensibilitat intercultural 
dels estudiants del grau d’Infermeria; El programa SMILE: estudiants de mobilitat 
i aprenentatge d’anglès; El programa Col·labora en un projecte de cooperació 
internacional de la URV; Docència en anglès a la Facultat d’Economia i Empresa; 
La comunicació 360º de la internacionalització URV: s’internacionalitza la 
comunicació alhora que es comunica la internacionalització; i el Pràcticum de 
cooperació a Nicaragua: una experiència ApS per fer les pràctiques externes i el 
treball final de grau a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.  
 
El llibre està disponible en anglès i en català. 
 

 
f) Diversos autors (2017). L’Ebre, un riu literari. Selecció de textos i estudi 

introductori de J.S. Cid Català. Tortosa: Publicacions URV 
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“L’antologia que hem elaborat és conscientment parcial, limitada. No hi són tots 
els autors que s’hi podrien incorporar, ni els textos antologats pretenen ser els 
més representatius dels autors tractats; la nostra mirada literària s’ha encarat cap 
al riu. Els criteris de selecció que ens han guiat en la tria han estat, en primer 
terme, de caire temàtic. Hem intentat que els escrits presentessin un calidoscopi 
de sensibilitats i centres d’interès. Hem intentat, també, poder marcar un cert 
itinerari per l’Ebre català, des de l’embassament de Riba-roja fins al Delta. Ens 
hem limitat als escriptors del segle xx i hem combinat autors del cànon ebrenc o 
referents de la literatura catalana com Josep Pla o Joan Perucho amb altres 
autors que ens ha interessat d’incorporar per la perspectiva que ens ofereixen, 
geogràfica, temàtica o de gènere.” [J.S.C.] 

 
 

g) Rovira i Virgili, Antoni (2017). La collita tardana. Edició a cura d’Elena de la 
Cruz Vergari. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum.  
Realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. 

 

 
 

 
A partir de l’any 1945, Antoni Rovira i Virgili, enfondit en una senzillesa poètica 
molt treballada, expressà en versos la penosa soledat d’un exiliat. Aclaparat per 
un entorn inhòspit, es reclogué consirós en el seu univers poètic que fins llavors 
només havia exposat en prosa. Avivà paisatges, aplegà records i, amb mots 
curosament triats, configurà pensaments i sentiments i ordenà en tres llibres una 
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bona part dels poemes que havia enllestit: llibre de les imatges, llibre dels records 
i llibre de les meditacions. Aquests tres llibres constitueixen el nucli central de La 
collita tardana.  
 
L’obra, no inèdita, però de difusió reduïda i, per tant, poc coneguda, veié la llum 
per primera vegada a Mèxic l’any 1947. Es tracta de l'únic recull de poemes 
d’Antoni Rovira i Virgili, president del Parlament de la Generalitat a l'exili, publicat 
fins al moment. Inclou també notes de l'autor sobre la primera edició; fragments 
de les memòries encara inèdites de Teresa Rovira, la seva filla; una selecció de 
poemes inèdits, i facsímils d’algunes pàgines de les llibretes que contenen 
aquests poemes. Aquesta nova edició de La collita tardana és d’interès per als 
amants de la literatura, però molt especialment per a tots els homes i dones de 
les comarques de Tarragona que se sentiran identificats amb els seus versos 

 
 

h) Alföldy, Géza (2017). Géza Alföldy: Estudios tarraconenses. Edició a cura de 
Diana Gorostidi Pi. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili i Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica. 

 

 
 

El volum recull una dotzena llarga d’articles sobre Tàrraco de l’eminent 
historiador de l’antiguitat i epigrafista Géza Alföldy (1935-2011), traduïts per 
primera vegada de l’alemany i el llatí. La selecció d’escrits posa en evidència que 
la recerca del professor Alföldy va ser pionera en molts àmbits de la història i de 
l’arqueologia de Tàrraco, de l’antiga província Tarraconensis i d’Hispània en 
general.  
 
L’edició va anar a càrrec de la Dra. Diana Gorostidi (URV-ICAC) i comptà amb la 
col·laboració de nombrosos especialistes d’àmbit hispànic. El professor Alföldy va 
formar part del Consell Científic Assessor de l’ICAC i va ser nomenat doctor 
honoris causa per la URV el 2009. El llibre és una publicació coeditada per la 
URV i l’ICAC, amb la col·laboració del DAI (Institut Arqueològic Alemany), amb 
motiu del 25è aniversari de la URV. 
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i) Autors diversos (2018). Avancem junts: 25 anys d’una universitat al servei de 
les persones i de la societat del sud de Catalunya. Tarragona: Publicacions 
URV 
Realitzat amb la col·laboració del Port de Tarragona. 
 

 
 

Aquesta publicació està dedicada a les persones que al llarg d’aquests vint-i-cinc 
anys s’han format a les nostres aules i han esdevingut els nostres millors 
ambaixadors mitjançant la correcta i eficaç aplicació dels coneixements i 
competències assolits durant els anys que formaren part de la nostra comunitat 
universitària. S’hi recullen les consideracions de vint-i-cinc antics alumnes, de 
diferents àmbits de coneixement i de diferents promocions, que desenvolupen la 
seva activitat professional i investigadora a les nostres comarques o a qualsevol 
indret del món, sobre la formació que reberen a la URV i la seva aplicabilitat en 
l’activitat professional quotidiana.   

 
El llibre s’inicia amb la lliçó impartida en l’acte central de la commemoració del 
vint-i-cinquè aniversari pel professor Josep Maria Bricall, rector de la Universitat 
de Barcelona en el moment que la Divisió VII dels centres universitaris del Camp 
de Tarragona esdevingué el nucli de la Universitat Rovira i Virgili, en la qual 
reflexiona sobre l’evolució de la universitat al llarg del segle xx i la seva 
irrenunciable missió: “La universitat no s’ha d’adaptar passivament als canvis 
socials, sinó que, com a membre de la societat, ha de prendre el paper actiu de 
llançar noves idees i de participar en el diàleg social amb altres membres de la 
societat per suggerir nous horitzons”. També recull la valoració que els tres 
primers rectors fan de l’etapa en què els correspongué regir els destins de la 
nostra institució universitària i es clou amb una reflexió de l’actual rector sobre les 
qüestions clau per a la propera dècada. 

 
j) Zaragoza, Joana (2018). Incunable(s) 1971-1991: La represa dels estudis 

universitaris. Tarragona: Publicacions URV  
Realitzat amb la col·laboració de l’empresa EBSCO.  
 



 

Commemoració 25è aniversari de la URV. Memòria d’activitats i balanç econòmic 79 
 

 
 

En el marc de la celebració dels 25 anys de la Universitat Rovira i Virgili, la Dra. 
Joana Zaragoza ens ha volgut obsequiar amb un llibre que fa memòria dels anys 
anteriors a la creació de la URV, és a dir, des de la represa dels estudis 
universitaris a Tarragona, que es produí amb la delegació de la Universitat de 
Barcelona, l’any 1971, fins a la posada en marxa de la Universitat, l’any 1991. 
 
De ben segur que aquest període és essencial per entendre el desenvolupament 
de la URV durant els anys posteriors. Si bé havia estat ja objecte d’altres estudis, 
en aquesta ocasió el record flueix en forma de contes literaris. La narració és fruit 
d’una ingent investigació, fonamentada en la memòria oral del professorat, 
personal d’administració i serveis i estudiantat de l’època que, com l’autora 
assenyala, hi és representat tant de forma real com imaginària, però amanida 
alhora amb la creativitat de l’autora per barrejar realitat amb ficció. La seva 
lectura, per tant, resulta molt amena i ens permet copsar, més amb emocions que 
no pas amb dades i dates, els fonaments del que han estat aquests primers 25 
anys de la URV. 

 
 
3.2. Altres  

 
a) Coral, Orquestra, Orfeó (2017) La música dels XXV anys. Tarragona: Edicions 

Albert Moraleda. (CD) 
Realitzat amb la col·laboració de l’empresa Dow Chemical Ibérica. 

 

   
 

CD commemoratiu dels 25 anys de la URV gravat per la Coral, l’Orfeó i 
l’Orquestra de la URV interpretant peces de B. Chilcott, M. Oltra, J. Prenafeta, 
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W.A. Mozart, G. Fauré, A. Dvořák, J.R. Pascual-Vilaplana, M.Ansohn, L. 
Cohen, R.Emerson, A. Guinovart i J. Rutter. 
 
La distribució de les peces és la següent: 

  
CORAL DE LA URV 
A Little Jazz Mass. Bob Chilcott. Piano: Alan Branch 

01. Kyrie 

02. Gloria 

03. Sanctus 

04. Benedictus 

05. Agnus Dei 

06. El secret. M. Oltra / J. Folguera 
07. Molt lluny d’aquí. Sardana. J. Prenafeta / M. Torres 
08. Laudate Domine. W.A. Mozart. Soprano: Marta Mathéu 
09. Cantique de Jean Racine. G. Fauré 
 

ORQUESTRA DE LA URV 
10. Simfonia N. 9 "Del nou món". IV Allegro con Fuoco. A. Dvořák 
11. Saoret de xufa. Pasdoble. J.R. Pascual-Vilaplana 

 
ORFEÓ DE LA URV 

12. Evening rise. Indian folk song. Arr: M. Ansohn 
13. Hallelujah. Leonard Cohen. Arr: R. Emerson 
14. Himne dels pirates, del musical Mar i Cel. A. Guinovart 

 
CORAL DE LA URV 
Mass of the Children. John Rutter 

15. Kyrie 

16. Sanctus 

Les peces 15 i 16 pertanyen al concert enregistrat el diumenge 23 d’octubre 
de 2016 a la Sala August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.  

 
b) Vi escumós i cervesa commemoratius.  

 
La Facultat d’Enologia va elaborar una cervesa amb la participació dels 
alumnes del Màster en begudes fermentades i un vi escumós amb un cupatge 
específic per a l’ocasió, a la Finca Experimental Mas dels Frares. Per tal de 
visibilitzar-ho externament, es van dissenyar sengles etiquetes per a les 
ampolles i la xapa del vi escumós.  
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c) Jardí de les papallones. 
Realitzat amb la col·laboració de l’empresa REPSOL. 
 
El jardí s'ubica entre la passarel·la d'entrada al CRAI i l'edifici E1 d'aules del 
campus Sescelades, amb una superfície d’uns 150 m2. Se’n va fer la 
presentació en l’activitat Descobreix el Campus Sescelades, celebrada el 21 
d’abril. 

 

 
 

 
L'objectiu és crear un espai dinàmic, en què l’activitat de les erugues es 
reflecteixi en la integritat de les plantes. A més, la seva aparença anirà 
evolucionant, ja que algunes espècies s'aniran replantant cada cert temps 
mentre que d'altres tindran vides llargues. Tot plegat fa que el Jardí de les 
papallones sigui un espai idoni per afavorir la preservació de la biodiversitat 
local. 
 
Les floracions de les plantes d’aquest jardí atrauran les papallones, les quals 
podran alimentar-se i reproduir-se en aquest nou espai. D'aquesta manera, es 
podrà recuperar part de la qualitat natural original de l'espai que ocupa el 
Campus Sescelades, ubicat sobre antics conreus abandonats. 
 
El jardí està acabat i es troba en la fase de creació del suport divulgatiu. Es 
preveu la inauguració per al dia 14 de març de 2018. Vegeu imatges del jardí 
abans i després de la seva implantació en les imatges següents. 
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El jardí està compost de diferents espècies de plantes, totes mediterrànies i ben 
adaptades al nostre clima. El manteniment d’aquestes és reduït. Vegeu el llistat de 
les espècies. 
 
Alyssum maritimum 
Anethum graveolens 
Arbutus unedo 

Brassica oleracea ‘Lisa’ 
Cistus x purpureus 
Dietes bicolor 
Dymondia margaretae 
Echium candicans 
Euphorbia characias 
Festuca glauca 

Gara lindheimeri ‘Siskiyou pink’ 
Helichrysum thianschanicum 
Lavandula angustifolia 

Lavandula angustifolia ‘Meerlo’ 
Lavandula dentata 
Limonium perezii 
Phlomis fruticosa 

Punica granatum ‘Nana’ 
Rosmarinus officinalis 

Rosmarinus officinalis ‘Prostrata’ 
Ruta graveolens 

Salvia microphylla ‘Christine Yeo’ 
Salvia officinalis 
Santolina chamaecyparissus 
Sedum sp. 
Spartium junceum 
Stachys bizantina 
Thymus serpyllum 

Thymus vulgaris ‘Compacta’ 
Thymus x citrodorus 
Viburnum tinus 
Vitex agnus castus 
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4. SÍNTESI 
 

4.1. Síntesi d’activitats 

El nombre total d'activitats organitzades durant el període de commemoració del 25è 
aniversari va ser de 55, de les quals 17 constitueixen activitats que es duen a terme 
habitualment durant cada curs acadèmic, com les inauguracions de curs o les 
investidures dels doctors honoris causa i 38 es van programar i realitzar 
específicament amb motiu de la commemoració dels 25 anys. 

Les activitats habituals es van dur a terme principalment a Tarragona, Reus, Tortosa 
i El Vendrell-San Salvador. Aquestes activitats van rebre un finançament de 4.041,10 
euros, atès que, en ser activitats habituals, ja tenien un pressupost ordinari assignat. 

Algunes de les activitats específiques van repetir-se en àmbits diferents; per tant, les 
38 actuacions es van traduir en 65 actes. El ressò territorial d’aquestes activitats es 
va estendre a 16 municipis de la demarcació de Tarragona i també a Girona 
(Palafrugell). No obstant això, la commemoració ha arribat fins a 74 països gràcies a 
l’activitat L’altra ràdio. Les activitats específiques van rebre el gruix del pressupost de 
la commemoració: 151.526,13 euros 

La majoria de les activitats van ser enregistrades en vídeo i la seva visualització està 
disponible al canal URV de Youtube https://www.youtube.com/user/canalURV/ 

 
4.2. Síntesi de testimonis 

Els testimonis han estat 14: deu publicacions —dues digitals i vuit en paper—, un 
CD, un vi escumós, una cervesa i el Jardí de les papallones. 

Es va organitzar un acte de presentació per a cadascun dels testimonis, llevat del 
CD, que es va regalar als assistents al concert de Nadal 2017. Les presentacions es 
van fer totes a Tarragona, a excepció de la presentació del vi escumós i la cervesa 
commemoratius dels 25 anys de la URV, que es va fer en el marc de la inauguració 
del curs 2016-17 del Campus Extens de la URV, a la seu de Santa Coloma de 
Queralt, i el llibre L’Ebre, un riu literari, que va tenir lloc a Tortosa. 

La quantitat final destinada a finançar l’elaboració de testimonis va ser de 63.294,77 
euros. 

 
4.3. Agraïments 

La comissió “URV 25 anys” agraeix a la comunitat universitària la seva implicació en 
la commemoració dels 25 anys de la creació de la Universitat Rovira i Virgili. 
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5. BALANÇ ECONÒMIC 
 

5.1. Ingressos 
 

Concepte Import (€) 

Aportacions URV  

Pressupost inicial assignat pel Consell de Govern 150.000,00 

Aportació extraordinària concert commemoratiu 25è aniversari URV 7.812,79 

Aportació extraordinària retolació campus URV 24.229,52 

Subtotal 1 185.489,43 

Modificacions per aportacions externes, directes o indirectes  

Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) 3.000,00 

Banco Santander  10.000,00 

BASF Española, SLU 8.000,00 

COMSA Service Facility Management, SAU 1.500,00 

Diputació Tarragona 9.490,00 

Dow Chemical Ibérica 7.000,00 

El Corte Inglés 2.703,62 

EBSCO Subscription Services España, SLU 3.630,00 

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) Delegació 
Catalunya 10.000,00 

Grup Soteras 6.000,00 

Port de Tarragona  5.148,00 

REPSOL 15.000,00 

Grupo Solarca 1.000,00 

Telefónica de España, SAU 7.260,00 

Agilent Technologies Spain, SL 598,39 

Subtotal 2 90.330,01 

TOTAL INGRESSOS 272.372,32 

Les aportacions externes han estat fruit de la dedicació del Gabinet de Relacions 
Institucionals i Protocol i de Gerència. 
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5.2. Despeses 

5.2.1. Comunicació 

Concepte Unitat promotora Import (€) 

Logotip commemoratiu Comunicació 2.120,00 

Retolació dels campus universitaris Institucional 27.676,64 

Imatge institucional: banderes, rollers, adhesius  Comunicació 2.031,85 

Photocall Comunicació 1.472,10 

Samarretes campionats universitaris Esports URV 1.210,00 

Samarretes URV Summer Camp PAS i PDI 907,23 

Dissenys varis Comunicació 665,50 

Reportatge diari sobre la URV 12-16/12/2016 Comunicació 14.124,00 

Subtotal 1   50.207,32 

5.2.2. Activitats 

Concepte Unitat promotora Import (€) 

INU Council meeting I-Center 289,71 

L'altra Ràdio EH3XXV  PAS/URE 732,05 

Vermut electrònic en el marc de la cursa solidària CCD “URV Solidària” 2.085,20 

Concert commemoratiu del 25è aniversari de la URV Institucional 13.480,83 

Els darrers dies de la Catalunya republicana Institucional 3.509,00 

Acte acadèmic de celebració dels 25 anys de la URV Institucional 7.000,00 

Concert de jazz Septet Tritonal Institucional 3.776,65 

Els universitaris i el mercat de treball: passat, 
present i reptes de futur Consell Social 2.961,69 

Festa URV 25 Aniversari. Concert Oques Grasses. 
(Tàrraco Arena Plaça) Institucional 64.902,67 

Descobreix el Campus Sescelades 
Campus 
Sescelades 7.985,68 

Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany Campus Extens 3.600,00 

Escena primavera  Aula de Teatre 5.616,63 

Reunió sobre magnetisme molecular "Jujols IX" 
Dep. QF i 
Inorgànica 1.004,41 

Concurs de microrelats relacionats amb la 
Química i la Bioquímica 

Facultat de 
Química 300,00 

Simposi Internacional Antonio Agustín Institucional 1.112,87 

Nit URV de reconeixement a la societat (Auditori 
Josep Carreras) Institucional 28.844,74 

2a Trobada ApS de les universitats catalanes Institucional 2.244,00 

Oncotrail PAS i PDI 500,00 

Promoció i impuls del Centre de Cooperació al 
Desenvolupament URV Solidària Institucional 1.580,00 

Gran Festa de l’Any Nou Xinès 
Consell 
d'Estudiants 89,70 

First Lego League Institucional/ETSE 3.951,40 

Subtotal 2 
 

155.2567,23 
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5.2.3. Testimonis 

Concepte Unitat promotora Import (€) 

RELATS: Premis Sant Jordi del Consell d’Estudiants Consell d'Estudiants 2.000,00 

La internacionalització, cosa de tots: Exemples de 
bones pràctiques a la Universitat Rovira i Virgili  Institucional 1.000,00 

L'Ebre, un riu literari 
Campus Terres de 
l'Ebre 2.000,00 

La collita tardana Institucional 9.490,00 

Géza Alföldy. Estudios tarraconenses Institucional/ICAC/DAI 4.986,54 

Avancem junts Institucional 12.283,02 

Incunable(s): 1971-1991: la represa dels estudis 
universitaris  Institucional 8.335,86 

CD La música dels XXV anys Coral, Orquestra, Orfeó 7.860,62 

Cervesa i vi escumós 25 anys: etiquetes i 
presentació Institucional 338,73 

Jardí de les papallones 
Institucional- Campus 
Sescelades 15.000,00 

Subtotal 3   63.294,77 

 

Concepte Import (€) 

TOTAL commemoració XXV anys 269.069,32 

IVA suportat 3.303,00 

TOTAL DESPESES 272.372,32 

 

L’import corresponent a les actuacions marcades en negreta és la quantitat que se’ls 
ha assignat amb càrrec al pressupost de la commemoració dels 25 anys de la URV; 
per tant, es tracta d’un cofinançament del cost total de l’actuació que ha estat 
assumit per la unitat promotora. 
 
Les actuacions no marcades en negreta han estat finançades íntegrament amb 
càrrec al pressupost de la commemoració dels 25 anys de la URV. 
 
La memòria reflecteix també actuacions que no han estat finançades amb càrrec al 
pressupost assignat a la commemoració dels 25 anys de la URV i, per tant, el seu 
cost ha estat assumit íntegrament per la unitat promotora. 
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