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Impuls a desenvolupament territorial

Programa de càtedres

Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible 

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

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

Dr. Òscar Saladié Borraz, director

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

Dow Chemical Iberica

Principals activitats: 

• Desenvolupament del projecte MOUDS (Mòduls Universitaris en Ciència del 
Desenvolupament Sostenible). Disponible a partir de la web de la Càtedra i a 
la web www.desenvolupamentsostenible.org (setembre 2018 - juliol 2019).

• Participació en la Research Night amb el taller sobre percepció de la ciutat, 
organitzada per la URV (setembre 2018, Tarragona).

• Participació en el programa “Fem recerca” de la URV. Taller “Ethica. El joc de les 
finances ètiques”, dirigit a estudiants de secundària (octubre-desembre 2018).

• Organització conferència “Regionalización turística y el Tren Maya: un proyec-
to de transformación territorial, vulnerabilidad y resiliencia”, a càrrec de la 
Dra. Bonnie Lucía Campos (Universidad de Quintana Roo, Mèxic) (octubre 
2018, FTG).

• Participació en la taula de reflexió estratègica “La responsabilitat en turisme a 
la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre” (novembre 2018; PCT).

• Participació en el curs “El canvi climàtic a les Terres de l’Ebre” (novembre 
2018, Gandesa) 

http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html
http://www.desenvolupamentsostenible.org
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• Taller “Ethica. El joc de les finances ètiques”, dirigit a estudiants de la URV 
(curs 2018-2019).

• Conferències URV realitzades en instituts d’educació secundària (curs 2018-
2019).

• Patrocini de les XII Jornades sobre Química Verda (abril 2019). 

• Organització del X Concurs de Fotografia de la Càtedra Dow/URV de Desen-
volupament Sostenible (abril de 2019).

• Divulgació de qüestions ambientals mitjançant articles d’opinió al Diari de 
Tarragona (curs 2018-2019).

Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i
 la Creació d’Empreses

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació.
Campus Bellissens
Av. de la Universitat, 1. 43204 Reus
Tel. 977 759 826 
emprenedoria@urv.cat

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

http://urvempren.cat/

Dr. Xavier Càmara Turull, director

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

Consell Social de la URV 

Diputació de Tarragona

Banco Santander

ACC1Ó (delegació de Tarragona), Ajuntament d’Altafulla, Ajuntament d’Amposta, Ajun-
tament de Calafell, Ajuntament de Cambrils (Cambrils Emprèn), Ajuntament de Flix (Flix 
GIE), Ajuntament de Gandesa, Ajuntament de Móra la Nova, Ajuntament de Reus (RE-
DESSA), Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, Ajuntament de Roquetes, Ajuntament de Salou, 
Ajuntament de la Selva del Camp, Ajuntament de Tarragona (Tarragona Impulsa), Ajun-
tament de Torredembarra, Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Valls (IMDL Vallsgene-
ra), Ajuntament de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant (IDETSA), Ajuntament del Vendrell 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/W-Catedra_DOW_URV/JQV_2014.pdf
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/V_Concurs.html
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/V_Concurs.html
mailto:emprenedoria@urv.cat
http://www.urv.cat/catedres/catedra_emprenedoria/index.html
http://urvempren.cat/
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(l’EINA), Ajuntament de Vila-seca, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Reus, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, 
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), Consell Comarcal del 
Baix Ebre (Baix Ebre Innova), Consell Comarcal del Baix Penedès, Consell Comarcal de la 
Conca Barberà (Concactiva), Consell Comarcal del Priorat, Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Creu Roja (Delegació de Tarragona), Fundació 
Formació i Treball, Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI), Petita i Mitjana Empresa 
de Catalunya (PIMEC), Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)

Principals activitats:

• Col·laboració amb el Consell Social de la URV en els ajuts a les millors idees 
emprenedores i en el comitè d’avaluació dels projectes participants al premi a 
l’octubre 2018.

• Col·laboració amb la Diputació de Tarragona per als VI Premis Emprèn en el 
comitè d’avaluació dels projectes participants al concurs.

• V Jornada “Cooperativisme i economia solidària”, el paper de les cooperatives 
d’iniciativa social el 7/11/18.

• Jornada d’Economia Circular Terres de l’Ebre “Una economia amb i per a les 
persones” a Tortosa el 16/11/18.

• IV convocatòria del Premi al Millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme 
al novembre 2018.

• Creació d’una prova pilot per una futura assignatura transversal sobre empre-
nedoria.

• Taller “Tecnologia del futur pels reptes d’avui” el 28/01/19

• Seminari sobre “Noves reglamentacions en protecció de dades” el 22/02/19

• Taller “Construeix-te i emprèn amb Lego® Serious Play®” el 15/03/19

• Jornada “Noves dinàmiques emprenedores” el 22/03/19

• Activitat “Buscar feina és com lligar” al Fòrum d’Ocupació de la URV de Reus 
el 03/04/19

• Posada en marxa del programa “Talent URV Emprèn” per aconseguir sinergies 
entre la Universitat i les empreses del territori amb la presentació de projectes 
emprenedors el 03/04 i la creació d’una comissió de treball rotativa i periòdica 
els 15/05 i 5/06.

• Seminari “L’art de demanar sense demanar” el 3/04/19

• Taller “Design Thinking” per a emprenedors que vulguin aprendre a sistematitzar 
la innovació disruptiva, el 08/05/19

• Activitat “MEI Challenge” amb petits enginyers de 2 sessions per als alumnes 
del màster en Innovació i Emprenedoria, juntament amb alumnes de l’Institut 
Internacional de Salou, de 13 a 15 anys, els 21/05 i 20/06/19

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-emprenedoria/Taller%2028-01-19.pdf
http://events.urv.cat/go/220219seminari
http://events.urv.cat/go/150319taller
http://events.urv.cat/go/2203jornada
http://agenda.urv.cat/event_detail/32817/detail.html
http://agenda.urv.cat/event_detail/32817/detail.html
http://agenda.urv.cat/go/030419seminari
http://agenda.urv.cat/go/080519workshop
http://agenda.urv.cat/go/080519workshop
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• Seminari “El pacte de socis: 10 recomanacions bàsiques” el 23/05/19

• Taller “Conèixer-se per liderar-se” el 6/06/19

• Assessorament d’Emprenedoria en el BizBarcelona el 12/06/19.

• Col·laboració amb Tarragona Impulsa per als Premis Tarragona Empreses i el pro-
grama Explorer en el comitè d’avaluació dels projectes participants al concurs.

• Participació com a finalistes en el Demoday (iFest 2019) amb alumnes del MEI 
el 18/06/2019.

• Taller “Treball sobre la venda creativa” el 20/06/19

S’han celebrat 114 reunions de treball amb 64 emprenedors, possibles emprenedors i em-
preses ja constituïdes (revisió plans de negoci, identificació riscos i oportunitats, recerca 
d’un model econòmica i financerament sostenible; utilització del networking).

Impactes en premsa: 

16 articles

Xarxes:

• Facebook

• Twitter

Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades 

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

http://unescoprivadesa.urv.cat/

Dr. Josep Domingo Ferrer, director

http://events.urv.cat/go/230519seminari
http://events.urv.cat/go/060619taller
http://events.urv.cat/go/190619taller
https://www.facebook.com/urv.empren
https://twitter.com/URVempren
mailto:unescoprivacychair@urv.cat
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades: 

UNESCO

Principals activitats: 

• Publicació de 23 articles en revistes ICI JCR

• Publicació de 9 articles en congressos

• Publicació d’un llibre com a editor

• Presentació de 6 tesis doctorals

• Publicació dels 11è i 12è volums de la revista científica Transactions on Data 
Privacy

• Impartició de 7 tutorials internacionals sobre privadesa (SRM Research Seminar, 
University of Luxemburg; Government Statistical Service-Office for National Sta-
tistics, London; Institut d’Estudis Catalans, Barcelona; Operandi Workshop, wit-
hin PETS’2018, Barcelona; Catalan Data Protection Authority (APDCAT), Govern 
de Catalunya, Barcelona; Journées Nationales 2018 Pre-GDR Sécurité Informati-
que, Paris-Sorbonne; Shonan Meeting no. 116, Shonan Village, Japan).

• Coorganització directa de tres congressos (MDAI, Mallorca; DPM, Barcelona; 
PSD, Vàlencia).

• Participació en el comitè de programa de 25 congressos internacionals de 
seguretat i privadesa.

• Acords de patrocini de 3 congressos (PSD 2018, Vàlencia; MDAI 2018, Mallorca; 
DPM 2018, Barcelona).

Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació

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

Campus Catalunya

Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Tel. 977 558 532

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

http://www.comunicacio.urv.cat/

Dr. Jordi Farré Coma, director

http://www.urv.cat/catedres/catedra_comunicacio/index.html
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Repsol Petróleo, SA

Principals activitats:

MASTERDEC és un màster universitari oficial de la Universitat Rovira i Virgili impulsat pel 
Departament d’Estudis de Comunicació que des dels inicis compta amb el patrocini de la 
Càtedra d’Excel·lència en Comunicació URV/Repsol, la qual també dona suport al grup 
consolidat d’investigació ASTERISC. El màster es fonamenta en l’experiència MASTERDEC, 
basada en la internacionalització i la personalització. Aquest programa formatiu està enfo-
cat a la gestió estratègica de la comunicació a les organitzacions, institucions i empreses i 
es troba molt alineat amb les activitats que Repsol duu a terme en l’àmbit de la comunica-
ció i l’encaix de les seves accions en el territori.

Catalan Journal of Communication and Cultural Studies (CJCS) és una revista acadèmica 
de prestigi, semestral i interdisciplinària, que publica el Departament d’Estudis de Comu-
nicació per a l’editorial britànica Intellect. La Càtedra ofereix suport a la CJCS a través de la 
subvenció de despeses de correcció dels originals anglesos. També compra alguns exem-
plars que la direcció de la revista distribueix en accions promocionals i de cortesia entre 
investigadors i professionals de la comunicació. El logotip de la Càtedra apareix tant a la 
contraportada de tots els números de la revista, des que es va posar en marxa el 2009, com 
també al seu bloc i a les xarxes socials. Aquesta revista esdevé una plataforma per donar 
visibilitat a l’excel·lència internacional de la comunicació que es genera des de la URV i 
sota l’aixopluc de la Càtedra Repsol. 

A tall d’exemple, el 24 de octubre de 2018 es va organitzar un seminari sota el títol “Dis-
courses, actors and citizens in the communicative construction of conflicts”. Aquesta tro-
bada sobre comunicació política va servir per presentar el call for paper del número espe-
cial sobre conflictes polítics de la CJCS, que veurà la llum a la tardor del 2019, coeditat per 
la Dra. Marta Montagut (URV), la Dra. Carlota Moragas-Fernández (URV) i el Dr. Alain-G. 
Gagnon (Université du Québec à Montréal).

SEMINARIS I CONFERÈNCIES de formació relacionades amb pràctiques d’excel·lència co-
municativa, a càrrec de professionals i experts de primera línia, adreçats a l’alumnat de 
grau i de doctorat i a investigadors de la URV. 

DIVULGACIÓ DELS 10 ANYS DE DIÀLEG I COMPROMÍS I EXTENSIÓ DELS COMPROMI-
SOS I LÍNIES D’INNOVACIÓ. Durant aquest any acadèmic s’ha continuat difonent la cele-
bració dels 10 anys del naixement de la Càtedra, amb l’organització d’actes commemoratius 
per reforçar la suma guanyadora que ha comportat la col·laboració en tots aquests anys. 
L’aposta s’ha enfortit tot confluint a dignificar i situar en el centre la comunicació, tant com a 
eina de recerca envers l’excel·lència ètica i estètica com en els aspectes més relacionats amb 
la divulgació, formació i socialització del coneixement en termes d’impacte social. 

D’una banda, cal assenyalar que Repsol i la Càtedra van acordar estendre una addenda al 
conveni per tal de donar suport econòmic addicional a l’execució d’un projecte de recerca 
que pretén donar visibilitat a les pràctiques periodístiques dutes a terme al Camp de Tarra-
gona en els darrers 50 anys. Aquest compromís és una mostra fefaent de l’enfortiment de 
les línies estratègiques comunes perseguides pels patrocinadors i les activitats desenvolu-
pades pel Departament d’Estudis de Comunicació de la URV.
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D’altra banda, s’ha desenvolupat una línia de recerca emergent centrada en la ludificació, 
la qual ha comptat amb l’interès de Repsol, que ha entès el caràcter innovador dels serious 
games com a eina de divulgació, formació per a les escoles del Camp de Tarragona i soci-
alització del coneixement arreu del territori. De fet, existeixen converses per impulsar un 
projecte de desenvolupament hostatjat per la Càtedra, però amb aportacions addicionals 
per part de Repsol. 

PREMIS I CONFERÈNCIES. La Càtedra ha pres part en el jurat dels XXXI premis de peri-
odisme Mañé i Flaquer de Torredembarra. S’ha donat suport també, com en altres anys, 
a l’Experiència de Periodista, organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya de la 
demarcació de Tarragona. 

FESTA DE PROMOCIÓ 2015-2019. Com cada any, la Càtedra patrocina la celebració de les 
promocions graduades als nostres estudis, que enguany ha tingut lloc el 14 de juny de 2019 
al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, amb una afluència aproximada de 500 persones. 

Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial

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

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

Dra. Mercedes Teruel Carrizosa, directora

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

Diputació de Tarragona 

Principals activitats: 

Seminaris del Departament d’Economia de la URV amb col·laboració

• 9 d’octubre de 2018: Seminari a càrrec d’Elisa Trujillo (Universitat de Barcelo-
na – Institut d’Economia de Barcelona), “Intermittency and the social benefits 
of storage”. Sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

mailto:innovacio.empresa@urv.cat
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• 6 de novembre de 2018: Seminari a càrrec de José Carlos Fariñas (Universidad 
Complutense de Madrid), “Scope and Scale of Multinational Activity: An Empi-
rical Assessment”. Sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

• 13 de novembre de 2018: Seminari a càrrec de Carlos Serrano (Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona), “How Redeployable are Patent Assets? Evidence 
from Failed Startups”. Sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa.

Docència relacionada en la innovació

• Docència de l’assignatura obligatòria Innovació i Canvi Tecnològic, de 6 CA, 
al grau d’Administració i Direcció d’Empreses, impartida a la Facultat d’Econo-
mia i Empresa, al campus Bellissens i al campus Terres de l’Ebre, durant el curs 
2018-19, en llengua catalana.

• Docència de l’assignatura obligatòria Innovació en un Entorn Global, de 3 
CA, com a part del màster en Mercats Internacionals, impartida a la Facultat 
d’Economia i Empresa, al campus Bellissens, durant el curs 2018-19, en llen-
gua anglesa. 

• Docència de l’assignatura obligatòria Innovació, Tecnologia i Gestió de la In-
novació, de 3 CA, com a part del màster en Gestió d’Empreses Tecnològiques a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, al campus Sescelades, durant 
el curs 2018-19, en llengua anglesa.

• Docència relacionada amb la innovació en el cinquè curs del màster en Em-
prenedoria i Innovació a la Facultat d’Economia i Empresa, al campus Bellis-
sens, durant el curs 2018-19, en llengua castellana.

 – Assignatura Economia de la Innovació i Sistemes d’Innovació (6 CA)

 – Assignatura Gestió de Projectes d’R+D+I (3 CA)

• Assignatura Vigilància Tecnològica (3 CA)

• Assignatura La Transferència Tecnològica (3 CA)

• Assignatura Polítiques d’R+D+I (3 CA)

• Assignatura Innovació Tecnològica (3 CA)

• Assignatura Experiències en Centres Tecnològics (3 CA)

Recerca (articles científics)

• Segarra-Blasco, A., Teruel Carrizosa, M. & Jové-Llopis, E. (2018). High-Growth 
Firms in European Countries: the Role of Innovation. Cuadernos de Economía, 
37(75). DOI: 10.15446/cuad.econ.v37n75.67721.

• Segarra-Blasco, A., Arauzo-Carod, J. M. & Teruel Carrizosa, M. (2018). Inno-
vation and Geographical Spillovers: New Approaches and Empirical Evidence. 
Regional Studies, 52(5): 603-607.
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• Arauzo-Carod, J. M., Segarra-Blasco, A. & Teruel Carrizosa, M. (2018). The 
Role of Science and Technology Parks as Firm Growth Boosters: an Empirial 
Analysis in Catalonia. Regional Studies, 52(5): 645-658.

• García-Quevedo, J., Segarra-Blasco, A. & Teruel Carrizosa, M. (2018). Financi-
al constraints and the failure of innovation projects. Technological Forecasting 
& Social Change, 127: 127-140.

Adhesió a projectes

• Project Guess (Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey) 8a edi-
ció (2019). La nostra universitat ha tingut una participació de 1.043 estudiants 
que van respondre l’enquesta.

• Projecte d’Innovació de l’Ecosistema Innovador de Som-Inn Port (2019). Amb 
la participació d’un estudiant del màster en Mercats Internacionals, Juan Pablo 
Muñoz, i dos professors del Departament d´Economia, Mònica Martín i Antonio 
Osorio, amb la direcció de la Càtedra.

Comunicacions en congressos internacionals

• Teruel Carrizosa, M. (octubre 2018). The New Frontier: What can help regions 
and cities prepare for the current/next industrial transition?. OECD Workshop 
on developing strategies for industrial transition. París (França). 

• Méndez, C. & Teruel, M. (novembre 2018). To acquire or not to acquire: Mer-
gers and Acquisitions in the Software Industry. 4th Workshop KIIS (Workshop 
in Knowledge, Innovation and Internationalization Strategies. Universitat de 
València. València. 

• Teruel Carrizosa, M. & Segarra-Blasco, A. (desembre 2018). Gender Diversity, 
R&D teams and patents: An application to Spanish firms. Workshop EMiL - The 
modern drivers of firm performance: Intangibles and Connections. Universy of 
Trento. Trento (Itàlia). 

• Teruel Carrizosa, M. (març 2019). Innovation, productivity and export in Euro-
pean Firms. III Workshop on Innovation and Firm Permonce. Universitat Rovira 
i Virgili. Reus.

• Teruel Carrizosa, M. (març 2019). Innovation and geographical spillovers: New 
approaches and empirical evidence. OECD Workshop on Spatial Dimensions 
of Productivity. OECD Trento Centre for Local Development. Bozen (Itàlia).

• Teruel Carrizosa, M. (maig 2019). From basic research to the technological 
development: explaining the returns according to firm age. Seminar. Sant’Anna 
School of Advanced Studies. Pisa (Itàlia).

• Teruel Carrizosa, M. (juny 2019). From basic research to the technological de-
velopment: explaining the returns according to firm age. Workshop: Innovati-
on, firm dynamics, employment and growth. University of Greenwich. Londres 
(Regne Unit)
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• Teruel Carrizosa, M. (juny 2019). Innovation, productivity and export in Euro-
pean Firms. XXII Encuentro de Economía Aplicada. Universidad Politécnica de 
Cartagena. Cartagena (Espanya).

• Teruel Carrizosa, M. (juny 2019). On the Heterogeneity of the Leverage-Growth 
Relationship: An Empirical, Comparative Analysis for European Manufacturing 
Firms. XXII Encuentro de Economía Aplicada. Universidad Politécnica de 
Cartagena. Cartagena (Espanya).

Premis WIPE i Innova URV

Premi WIPE 2018

• Karen Miranda (URV-CREIP) “Growth, heterogeneous technological inter-
dependence, and spatial externalities: Theory and evidence” (junt amb M. 
Manjón-Antolín i O. Martínez-Ibáñez) 

• Damián Tojeiro-Rivero (Universitat de Barcelona) “Does regional knowledge 
capacity mediate the acquisition of external knowledge?” (junt amb R. Moreno)

Premi Innova URV 2019

• 25 de febrer de 2019. Entrega Premi InnovaURV a l’estudiant Alba Arenós, 
graduada en ADE al campus Terres de l’Ebre. El títol del seu TFG va ser 
“Enkaixo, SL”.

Jornades realitzades per la Càtedra

• 4 de desembre de 2018. Organització de la Jornada sobre Mobilitat i Indústria 
4.0 a la sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa del campus Bellissens. 
Amb representants de les administracions (Generalitat de Catalunya i municipis) 
i del sector industrial de l’automoció (fabricants de producte, proveïdors de 
serveis). 

 – El Sr. Jordi Giró, enginyer consultor tecnològic, va fer la presentació “La 
mobilitat del futur i oportunitats de millora amb indústria 4.0”.

 – Taula rodona: “La demanda en la indústria de l’automoció” amb les expe-
riències de Sergi Barbens, coordinador d’indústries de la mobilitat i gestor 
de projectes d’inversió ACCIÓ; Leo Blázquez, responsable tecnològic de 
Reus Transport i Reus Mobilitat i Serveis; Josep Nadal, cap de projectes del 
Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC).

 – Taula rodona: “Els canvis en la indústria de l’automoció” amb les experièn-
cies de Jordi Mestre, product director e-mobility systems de FICOSA; Josep 
Manuel Barrios, cap d’innovació d’IDIADA; Jordi Priu, CEO de Manufac-
tura Moderna de Metales, SA i inversor digital; Albert Hurtado, CTO & 
Founder de Prokey Drinks; Francisco Requena, director d’innovació i smart 
factory de SEAT. Aquest darrer va excusar la seva absència per motius de 
compromisos empresarials.
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• 18 de desembre de 2018. Organització de la Jornada sobre Innovacions Dis-
ruptives i Start-ups a la sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa del 
campus Bellissens. L’acte estava estructura en tres blocs: 

 – El Sr. Pere Condom, director de l’àrea d’Emprenedoria i Formació i del 
Programa Catalunya Emprèn (Generalitat de Catalunya), va pronunciar la 
conferència “Una economia de start-ups”.

 – La presentació de l’estudi “Start-ups: explorant innovacions disruptives a 
Catalunya. Tarragona” per Mercedes Teruel Carrizosa, Elisenda Jové Llopis i 
Eva Coll Martínez, investigadores del Departament d’Economia de la URV. 

 – La taula rodona “L’experiència de les innovacions disruptives del territorio”, 
amb les experiències de Núria Amigó, presidenta i consellera delegada de 
Biosfer Teslab; Adrià Maceira, co-founder & CEO de CREATSENs; Anna Tarra-
gona, co-founder & CEO d’El Nan Casteller; Albert Hurtado, CTO & founder 
de Prokey Drinks; Josep Cester, founder & CEO de Place to Plug. Aquest 
darrer va excusar la seva absència per motius de compromisos empresarials.

• 21 de març de 2019. Organització del III Workshop Internacional on Inno-
vation and Firm Performance a la sala de graus de la Facultat d’Economia i 
Empresa del campus Bellissens. Pol Antràs, de la Harvard University, va fer 
de keynote speakers a la sessió inaugural amb el títol “Global Value Chains: 
Spiders and Snakes”.

Informes de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Informes diversos:

• Teruel Carrizosa, M., Jové Llopis, E. & Coll Martínez, E. (2018). Start-ups: ex-
plorant innovacions disruptives a Catalunya. Tarragona. Publicacions URV. 
DOI: 10.17345/9788484247111

• Teruel Carrizosa, M. & Giró, J. (2018) Mobilitat i Indústria 4.0. Requeriments, 
reptes i realitats. Reus.

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

• Informe del segon trimestre de 2018. Presentat el 5 setembre de 2018 a la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

• Informe del tercer trimestre 2018. Presentat l’11 de desembre de 2018 a la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

• Informe del segon trimestre de 2018. Presentat el 28 de febrer de 2019 a la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus.

• Informe del primer trimestre de 2019. Presentat el 30 de juny de 2019 a la 
Cambra de Comerç i Indústria de Valls.
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Assistència a xerrades sobre R+D i innovació

• Teruel Carrizosa, M. (octubre 2018). Assistència a seminari “Evaluar la Inno-
vación” organitzat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial. 

• Teruel Carrizosa, M. (octubre 2018). Participació en “Els debats del Diari: La in-
novació empresarial i la seva incidència sobre el desenvolupament del territori”.

• 31 de gener de 2019. Assistència al 3r Fòrum d’Inversió. Fira de Congressos. 
Tarragona.

• 13 de març de 2019. Assistència a la 4a sessió de l’Àgora de Som-Inn Port. 
Teatret del Serrallo. Tarragona.

• 9 d’abril 2019: Assistència a la 2a sessió de Design Thinking de Som-Inn Port. 
Teatret del Serrallo, Tarragona. Organitzat per Port de Tarragona.

• 25 d’abril 2019: Assistència a la 3a sessió de Design Thinking de Som-Inn Port. 
Teatret del Serrallo, Tarragona. Organitzat per Port de Tarragona.

• 21 de maig 2019: Assistència a la 3a sessió de Design Thinking de Som-Inn Port. 
Teatret del Serrallo, Tarragona. Organitzat per Port de Tarragona. 

Accions per al foment de la innovació empresarial (visites i organitzacions d’esdeveniments 
de divulgació)

• II Cicle de Cinema “Economia i Innovació” a la sala de graus de la Facultat 
d’Economia i Empresa del campus Bellissens. Retransmissió de pel·lícules amb 
la presentació de tres individus relacionats amb el món del cinema:

 – 14 de novembre de 2018. C’est la vie, presentada por José Luis Montesinos. 
Enginyer en Imatge i So i grau en Direcció en Cinematografia al Centre de 
Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Guionista en diferents productores 
de llargmetratges per a cinema i realitzador de televisió. Guanyador del 
Goya 2016, Premi Gaudi 2015, Premi Forqué 2016 i millor curtmetratge 
europeu a la SEMINCI amb el curtmetratge El Corredor.

 – 28 de novembre de 2018. The Founder, presentada por Maite Buenafuente. 
Actriu reusenca, formadora d’actors i directora de càsting. Va estudiar art 
dramàtic a Barcelona i ara col·labora amb la UPF i amb La Tèrmica de Mà-
laga (centre adjunt a l’Escola Superior d’Art Dramàtic). S’ha especialitzat 
creant cursos específics i muntatges teatrals d’autoria pròpia. Autora del 
llibre Ya te llamaremos (Editorial Random House 2013).

 – 14 de març de 2019. The Social Network, presentada por Xavier García Puer-
to. Llicenciat en Història (URV) i Comunicació Audiovisual (UPF). Director 
del Festival REC (Tarragona) i programador a Tallinn Black Nights IFF (Estònia).

 – 28 de març de 2019. I, Daniel Blake, presentada por José Carlos Suárez Fer-
nández. Llicenciat amb grau en Geografia i Història i doctor en Història de 
l’Art (UB). Professor titular de les assignatures d’Art del Segle XX, Fotografia i 
Història del Cinema (URV). Director de la Unitat d’Investigació del Cinema 
de la Facultat de Lletres (URV) i de l’Aula de Cinema de la mateixa Universitat.
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• 24 d’abril de 2019. Visita a l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries) amb l’assignatura Experiències en Centres Tecnològics del Màster 
d’Emprenedoria i Innovació.

• 9 de maig de 2019. Visita a Barcelona Activa, Eurecat (Centre Tecnològic de Ca-
talunya) i ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l’Empresa) amb l’assignatura 
Experiències en Centres Tecnològics del màster d’Emprenedoria i Innovació

• 30 de maig de 2019. Visita a Go Fruselva (Global Food Co-Manufacturer Com-
pany) amb l’assignatura Experiències en Centres Tecnològics del màster d’Em-
prenedoria i Innovació

• 18 de juny de 2019. Visita i participació a l’i-Fest amb estudiants del màster 
d’Emprenedoria i Innovació.

Càtedra d’Economia Local i Regional 

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació. 
Campus Terres de l’Ebre 
Av. de Remolins, 13-15. 43500 Tortosa
Tel. 977 464 043
economialocal@urv.cat

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

Dr. Juan Antonio Duro Moreno, director 

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

Ajuntament de Tortosa

Diputació de Tarragona 

Ajuntament Amposta 

Principals activitats: 

• Entitat Promotora VII Fòrum d’ocupació universitària, Tortosa, campus Terres 
de l’Ebre (maig 2019).

mailto:economialocal@urv.cat
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• Organització IV Concurs de Fotografia de la Càtedra d’Economia Local i Regional 
per a la portada de l’Informe d’Economia Local i Regional Terres de l’Ebre 2017.

• Realització i presentació pública de Butlletins Trimestrals de Conjuntura Local 
de les Terres de l’Ebre: Móra d’Ebre (octubre 2018), Amposta (desembre 2018) 
i Gandesa (març 2019).

• Realització i presentació pública de l’Índex de Clima Empresarial a les Terres 
de l’Ebre 2018. Tortosa, 20 de maig de 2019.

• Realització i presentació (juliol 2019) de Informe d’Economia Local i Regional 
de les Terres de l’Ebre. Any 2018. 

• Organització de la conferència “Nous escenaris i reptes en el sistema turístic 
català”, 5 d’octubre de 2018.

• Organització de la XXI Trobada d’Economia de les Terres de l’Ebre: “Oportuni-
tats del turisme en una reserva de la biosfera”, 19 de novembre de 2018.

• Organització activitat dins del marc del III Congrés Català de Cuina. Jornada 
“Productes autòctons, innovació en la restauració i territori”, 13 de desembre 
de 2018.

• Organització Jornada “Atracció d’empreses en espais perifèrics”, 19 de desembre 
de 2018.

• Realització i presentació de l’informe La despoblació rural a les Terres de l’Ebre: 
un assumpte de política econòmica territorial, 12 de març de 2019. 

• Realització i presentació de l’informe Creixement econòmic a les Terres de 
l’Ebre i les seves comarques al període 2011-2016: alguns patrons d’interès. 
Tortosa, 19 de juny de 2019.

• Realització de l’informe Les Terres de l’Ebre i la regió del coneixement Catalunya 
Sud (presentació pendent de data).

Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials. 
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Tel. 977 558 104 
cunesco.mediterrani@urv.cat

http://unescomed.org

Dr. Enric Olivé Serret, director

Sílvia Monserrate Gómez, coordinadora

mailto:cunesco.mediterrani@urv.cat
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

UNESCO

Principals activitats: 

Xarxes:

• International Advisory Council of WOCMES

• Red Española de la Fundación Anna Lindh

• European Academy of Religion

• UNITWIN Network for Inter-Religious Dialogue and Intercultural Understanding

• IEMed Board

• CARDET Network on Migrants’ Integration

• International Research Group for Culture and Dialogue. National University of 
Ireland, Galway Republic of Ireland

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

• Avaluador Agenzia Nationale per la Valutazione dei Sistema Universitario e 
della Ricerca (ANVUR)

• Avaluador AGAUR

• Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya UNESCOMED 
2014 SGR 1646. Setembre 2014

• Participació en la conferència internacional sobre la Pau. “Intercultural and 
Interreligious Dialogue and Education for a World of Peace, Harmony and 
Tolerance”. París, 17-19 setembre 2018

• Participació en les reunions de tancament del grup de treball de la Generalitat 
per a l’elaboració del Pla estratègic Catalunya-Marroc. Grup de treball Cultura 
i universitats, coordinat per l’IEMed. Barcelona, octubre 2018

• Inici del projecte Erasmus + Learning to Live. Octubre 2018

• Sessió de treball amb el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades. 
Barcelona, 30 d’octubre de 2019

• Participació en les conferències “Bridges of Peace: Religious and Cultures 
Dialogue”. Bolonya, 14-16 d’octubre de 2018

• Participació en la Jornada Identitats, Cultures i Educació. Cornellà, 27 d’octubre 
de 2018

• Participació en la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la pel·lícula 
La tortuga vermella. Tarragona-Lleida, novembre 2018
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• Jornades de treball projecte Erasmus + Learning to Leave. Cork, 5-8 de novembre 
de 2018

• Participació en les Aules de la Gent Gran amb la conferencia “Síria, de la re-
volució a la desolació”. Santa Coloma de Queralt, 19 de novembre de 2018

• Participació en la conferència H2020 Jornada SC6: “Europa en un món canvi-
ant”. Barcelona, 14 de novembre de 2018

• Participació en les Aules de la Gent Gran amb la conferencia “Síria, de la 
revolució a la desolació”. Salou, 13 de desembre de 2018

• Formulació i redacció d’un projecte sobre espiritualitat presentat a la European 
Concil on Tolerance and Reconciliation. Gener-febrer 2019

• Treball d’elaboració i redacció del projecte CONNEKT, presentat al programa 
H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020, en partenariat amb l’Institut 
Europeu de la Mediterrània. Setembre 2018 – març 2019

• Participació en la jornada “Renovar la visió de Catalunya a la Mediterrània”. 
Barcelona, 1 de març de 2019

• Participació en les Aules de la Gent Gran amb la conferencia “L’Islam en femení”. 
El Vendrell, 28 de març de 2019

• Organització del cicle de jornades de reflexió “Diàleg interreligiós i conviven-
cia”. Tarragona, abril-maig 2019

 – “Diàleg intercultural i interreligiós, el tenim ben entès?”, 25 d’abril de 2019

 – “Creences en femení”, 2 de maig de 2019

 – “Centres de culte. Gestió de l’espai públic”, 9 de maig de 2019

 – “Escola i espiritualitat”, 16 de maig de 2019

• Candidatura al Programa Cultura Euroregió amb el projecte “Realitat muse-
ística i diàleg euroregional”, en col·laboració amb la Universitat de les Illes 
Balears. Maig 2019

• Participació en la reunió del Consell Consultiu de la Fondation Assemblée des 
citoyens et citoyennes de la Méditerranée. València, 31 de maig – 1 de juny 
de 2019

• Participació a la conferència “Reptes en la formació universitària en l’àmbit de 
les humanitats”. Barcelona, 19 de juny de 2019

• Campanya de sensibilització en escoles i instituts sobre la guerra de Síria i 
l’arribada de refugiats. Setembre 2018 - juny 2019

• Participació en el ESCR Forum – Siena Cultural Relations Forum. Siena, 26-29 
de juny de 2019

• Participació en la Summer School Course on Intercultural Competency in 21st 
Century International Relations. Barcelona, juliol 2019

• Reunió de treball per a l’organització del Congrés Internacional d’Espiritualitat 
de Poblet. Barcelona, 4 juliol 2019

• Jornada de treball amb la Fondation Assemblée des citoyens et citoyennes de 
la Méditerranée. Tarragona, 11 de juliol de 2019 
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• Jornada cultural amb estudiants universitaris sirians refugiats a Catalunya. Tar-
ragona 25 de juliol de 2019

• Direcció de tesis doctorals en curs:

 – Íngrid Bertomeu, Catalunya

 – Lina Alhafez, Síria

 – Antònia Ripoll, Balears

 – Seyedeh Mahdis Azimi Sayad, Iran

 – El Hassane Jeffali Houari, Marroc

 – Selin Altunkaynak, Turquia

Càtedra en Ciència i Humanisme 

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials. 
Campus Sescelades 
Av. Països Catalans, 26. 43007 Tarragona 
Tel. 977 559 687 
catedra.ch@urv.cat

http://www.urv.cat/catedres/ciencia_humanisme/index.htm

Dr. Àlex Arenas Moreno, director 

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

Principals activitats: 

• Col·laboració amb l’Observatori de la Igualtat: 

• Manteniment del blog Càtedra CiH. Blog ANTIKYTHERA (https://antikitera.
wordpress.com) 

• Conferència “Desinformació i manipulació en l’era dels mitjans socials”.

• Col·laboració amb el VIII Complexitat Day 

Participació en la conferencia principal dels sistemes complexos a Catalunya, 21 de maig 
de 2019. 



19

Càtedra d’Inclusió Social. Memòria d’activitats 2018-2019

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials.
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Tel.: 977 558 350
cinclusiosocial@urv.cat

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

Dra. Carme Borbonès Brescó, directora honorífica

Dr. Àngel Belzunegui Eraso, director

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

Xarxa Santa Tecla

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

Principals activitats: 

• Projecte d’investigació “Consums de drogues i vulnerabilitats socials en ado-
lescents”, conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona. Finançat per Ajunta-
ment de Tarragona. 

• Participació en el projecte de recerca finançat per RecerCaixa 2017-2019: 
“APPlying Mentoring: Innovaciones sociales y tecnológicas para la inclusión 
de las persones inmigrantes y refugiadas”, liderat per la Universitat de Girona.

• Taula de la pobresa energètica de Tarragona i Reus. Trobades periòdiques al 
llarg del curs 2018-2019. Diferents seus dels ajuntaments de Tarragona i Reus. 
La Càtedra col·labora en aquesta taula amb l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajun-
tament de Reus, la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana del Consum, 
l’Institut Català d’Energia, representants de les principals companyies submi-
nistradores d’energia (electricitat, gas), i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 
entre d’altres.

• Elaboració de l’informe “Diagnosi social a Catalunya. L’estat de la pobresa 
2018”, encarregat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

• Elaboració de l’informe “Feminització de la pobresa a Catalunya”, encarregat pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/index.html
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• Elaboració de l’informe “La despesa social i la reducció de la pobresa en pers-
pectiva comparada”, encarregat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

• Coordinació del Mòdul Jean Monnet “The challenges of the European Union in the 
social agenda: poverty, inequality and social inclusion” (Reference: 587861-EPP-
1-2017-1-ES-EPPJMO-MODULE). Erasmus+ Programme. Jean Monnet Activities 
Teaching and Research: Modules, Chairs and Centres of Excellence.

• Participació de la Càtedra en la Comissió Mixta de l’Observatori Català de la 
Pobresa i la Inclusió Social, en col·laboració amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies durant el curs 2018-2019.

• Participació en la Comissió de Desigualtats i Vulnerabilitat impulsada per la 
delegació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

• Organització de la Jornada “El treball comunitari”, organitzada conjuntament 
amb el Consell Comarcal del Tarragonès. Aula Magna del campus Catalunya de 
la URV. 5 d’octubre de 2018. Assistents: 150.

• Participació en la taula rodona “Experiències innovadores socioeducatives”. 
Organitzat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona. Tarragona, maig 
2019. Assistents: 80. 

• Coorganització de la Jornada “Els serveis socials i les persones”, organitzada per 
la Càtedra i el grau de Treball Social. Aula Magna, Tarragona, abril 2019. Assis-
tents: 180.

• Coorganització de la Jornada “Innovació social i educativa”, organitzada pel 
màster en Intervenció Social i Educativa de la URV. Sala de graus del campus 
Catalunya, juny 2019. Assistents: 80.

• Curs Jean Monnet edició 2018-2019. Setembre 2018 a desembre 2018. Cam-
pus Catalunya, Tarragona. Assistents: 50 per 14 sessions. 

• Organització de la Jornada “Malalties rares: la síndrome de Williams”. Sala de 
juntes del campus Catalunya, maig 2019. Assistents: 40.

Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV

Càtedres per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vincula-
des a problemàtiques socials.
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Tel. 977 55 87 24
office.housing@urv.cat

http://housing.urv.cat/ 

Dr. Sergio Nasarre Aznar, director

Dra. Estela Rivas Nieto, sotsdirectora

mailto:office.housing@urv.cat
http://housing.urv.cat/
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Ajuntament de Reus

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España 

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

Col·legi de Notaris de Catalunya

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

Ajuntament de Tarragona. SMHAUSA 

Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España

Fundación Mutua de Propietarios

Principals activitats 

PROJECTES

• Gestió d’habitatge social (AGAUR, Generalitat de Catalunya i Beca FI). 
http://housing.urv.cat/portada/recerca/projectes/gestio-dhabitatge-social/

• Nous reptes de la intermediació immobiliària d’habitatges (AGAUR, Generali-
tat de Catalunya, Beca FI i Beca del Consejo General de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de España). 

• Projecte d’ investigació ICREA 2016-2020. http://housing.urv.cat/icrea/

• From sharing to caring: examining socio-technical aspects of the collaborative 
economy (SharingandCaring), COST Action, (2017-2020). 

• Documental El Umbral: sensellarisme i desnonaments. http://housing.urv.cat/
documental-el-umbral/

• Grup d’interès de la Generalitat de Catalunya.

• Implementació de la Nova Agenda Urbana de Catalunya.

• UNI Habitat. http://uni.unhabitat.org/university-rovira-i-virgili/

• Experiència de simulació sobre la conscienciació del sensellarisme. http://hou-
sing.urv.cat/experiencia-el-llindar/

• Sensellarisme Ajuntament de Tarragona. https://www.tarragona.cat/serveis-a-
la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/eines-
per-l2019accio/fitxers/altres-pdf/cataleg

http://housing.urv.cat/portada/recerca/projectes/gestio-dhabitatge-social/
http://housing.urv.cat/icrea/
http://housing.urv.cat/documental-el-umbral/
http://housing.urv.cat/documental-el-umbral/
http://uni.unhabitat.org/university-rovira-i-virgili/
http://housing.urv.cat/experiencia-el-llindar/
http://housing.urv.cat/experiencia-el-llindar/
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/eines-per-l2019accio/fitxers/altres-pdf/cataleg
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/eines-per-l2019accio/fitxers/altres-pdf/cataleg
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/eines-per-l2019accio/fitxers/altres-pdf/cataleg
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• Sensellarisme Generalitat de Catalunya.

• Vivienda Colaborativa (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
I+D). http://housing.urv.cat/vivienda-colaborativa/

• Housing policy in the EU (Govern d’Alemanya) .

• Switching of retail financial services and products.

• Grup de recerca consolidat Housing Research Group (AGAUR, Generalitat de 
Catalunya).

• Grup de recerca reconegut de la URV (URV).

• Projecte Socatel, de la Comissió Europea, H2020-EU.3.6.2.2. - Explore new 
forms of innovation, with special emphasis on social innovation and creativity 
and understanding how all forms of innovation are developed, succeed or fail.
https://www.socatel.eu

• Tokenització dels Drets Reals, CEFJE http://housing.urv.cat/en-proces/tokenit-
zacio-de-drets-reals/

• Participació del Dr. Sergio Nasarre a l’informe de la Comissió Europea “Energy 
efficiency upgrades in multi-owner residential buildings”, JRC Technical re-
ports, ISBN 978-92-79-79347-9, doi:10.2760/966263 (AAVV; Joint Research 
Center, European Commission). Disponible a: https://ec.europa.eu/jrc/en/
publication/energy-efficiency-upgrades-multi-owner-residential-buildings-
review-governance-and-legal-issues-7-eu 

ORGANITZACIÓ DE JORNADES/CONGRESSOS/SEMINARIS

• Organització del 14è Workshop interdisciplinari: expropiacions, asseguran-
ces i drets humans, Tarragona, 16-10-2018. Nombre d’assistents: 30 persones. 
http://housing.urv.cat/14workshopint/

• Organització del 15è workshop interdisciplinari “Recobrament de la possessió 
de l’habitatge, conciliació i mediació”, Tarragona, 12-02-2019. Nombre d’as-
sistents: 30 persones http://housing.urv.cat/15o-workshop-interdisciplinar/

• Organització de la taula rodona “Les polítiques municipals d’habitatge a la Tarra-
gona de 2019 a 2023”, Tarragona, 07-03-2019. Nombre d’assistents: 80 persones 
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/taula-rodona-habitatge-candidats-es-
tgn-2019-2023/

• Organització del 16è workshop interdisciplinari “Nous temps: reformulant 
els rols de les professions immobiliàries”, Tarragona, 09-04-2019. Nombre 
d’assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/16e-
workshop-interdisciplinar/

• Organització de la Jornada de Resolució de Conflictes i Habitatge, Tarragona, 
10-05-2019. Nombre d’assistents: 60 persones. http://housing.urv.cat/transfe-
rencia/2019-2/jornada-resolucio-conflictes-i-habitatge/

• Organització del 17è workshop interdisciplinari “El dret a l’habitatge”, 04-06-
2019, Tarragona. Nombre d’assistents: 20 persones.

http://housing.urv.cat/vivienda-colaborativa/
https://www.socatel.eu
http://housing.urv.cat/en-proces/tokenitzacio-de-drets-reals/
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https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/energy-efficiency-upgrades-multi-owner-residential-buildings-review-governance-and-legal-issues-7-eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/energy-efficiency-upgrades-multi-owner-residential-buildings-review-governance-and-legal-issues-7-eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/energy-efficiency-upgrades-multi-owner-residential-buildings-review-governance-and-legal-issues-7-eu
http://housing.urv.cat/14workshopint/
http://housing.urv.cat/15o-workshop-interdisciplinar/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/taula-rodona-habitatge-candidats-es-tgn-2019-2023/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/taula-rodona-habitatge-candidats-es-tgn-2019-2023/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/16e-workshop-interdisciplinar/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/16e-workshop-interdisciplinar/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/jornada-resolucio-conflictes-i-habitatge/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/jornada-resolucio-conflictes-i-habitatge/
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• Organització del 5è Curs d’estiu. “La protecció dels consumidors hipotecaris. La 
nova Llei 5/2019”, Cambrils, 07-06-2019. Nombre d’assistents: 70 persones. 
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipote-
caris/

• Organització del postgrau d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat. Nom-
bre assistents: 21 persones. http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-
agent-immobiliari/

CONFERÈNCIES, COMUNICACIONS, PONÈNCIES:

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “La crisis del acceso tradicio-
nal a la vivienda. Los nuevos retos de la vivienda colaborativa”. Conferència 
inaugural del 44º Curso de urbanismo del IVAP, Gobierno Vasco, 18-9-2018. 
Nombre assistents: 50 persones. http://www.ivap.euskadi.eus/r61vedpre04/es/
contenidos/informacion/evetu/es_3811/cursos_modulares.html.

• Ponència invitada de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Cuestiones con-
trovertidas de los arrendamientos urbanos”, a la Jornada “Aspectos civiles y 
procesales de los arrendamientos urbanos”. Organitzat per la Càtedra d’Ha-
bitatge i l’Associació de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, Tarragona, 
20-09-2018. Nombre assistents: 30 persones.

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Repairs in lieu of rent 
in tenancy law: a new option for people at risk of housing exclusion” al Con-
grés internacional Tenlaw, Països Baixos, 28 i 29-09-2018. Nombre assistents: 
30 persones. http://housing.urv.cat/congres-internacional-tenlaw-a-groningen-
paisos-baixos/

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Hacia un sistema de arrenda-
mientos urbanos funcional”, Associació Professional de Tècnics Tributaris de 
Catalunya i Balears, Tarragona, 20-9-2018. Nombre assistents: 30 persones.

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “Arrears, foreclosures, Non-
Performing Exposures and Non-Performing Loans”, en el Workshop EU Econo-
mic Governance and the Charter of Fundamental Rights, organitzat per la NUI 
Galway, Galeway, 28-9-2018. Nombre assistents: 25 persones http://www.nui-
galway.ie/chlrp/news/workshop-on-eu-economic-governance-and-the-charter-
of-fundamental-rights-project.html

• Conferència del Dr. Frederic Adan Domènech amb el títol “Soluciones a los 
problemes prácticos que plantea la segunda oportunida: fase de presenta-
ción” a la Jornada sobre segunda oportunidad, Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Jerez, Jerez 5-10-2018. Nombre assistents: 80 persones. http://www.icabjerez.
es/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAMA-JORNADAS-v.pdf

• Conferència del Sr. Alessandro Dinisi amb el títol “Protecting housing possessi-
on in the Italian legal framework” a la Tenlaw Conference, University of Malta, 
Valletta Campus (Old University Building), La Valletta, 11 i 12-10-2018. Nom-
bre assistents: 20 persones. http://housing.urv.cat/en/participacio-al-congres-
tenlaw-a-malta/

http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
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http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedpre04/es/contenidos/informacion/evetu/es_3811/cursos_modulares.html
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedpre04/es/contenidos/informacion/evetu/es_3811/cursos_modulares.html
http://housing.urv.cat/congres-internacional-tenlaw-a-groningen-paisos-baixos/
http://housing.urv.cat/congres-internacional-tenlaw-a-groningen-paisos-baixos/
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http://www.nuigalway.ie/chlrp/news/workshop-on-eu-economic-governance-and-the-charter-of-fundamental-rights-project.html
http://www.nuigalway.ie/chlrp/news/workshop-on-eu-economic-governance-and-the-charter-of-fundamental-rights-project.html
http://www.icabjerez.es/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAMA-JORNADAS-v.pdf
http://www.icabjerez.es/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAMA-JORNADAS-v.pdf
http://housing.urv.cat/en/participacio-al-congres-tenlaw-a-malta/
http://housing.urv.cat/en/participacio-al-congres-tenlaw-a-malta/
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• Comunicació de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Renting and Smart con-
tracts. Challenges and opportunities of the blockchain technology in the rental 
sector”, a la TENLAW Conference. Universitat de Malta, La Valletta, Malta, 11 i 
12-10- 2018. Nombre assistents: 30 persones.

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “La Carta de drets fonamentals 
de la Unió Europea i la constitucionalització del dret privat: una nova via per 
protegir el dret a l’habitatge?”, al 14è Workshop interdisciplinari “Expropiaci-
ons, assegurances i drets humans”, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Ha-
bitatge de la Universitat Rovira i Virgili, 16-10-2018. Nombre assistents: 30 
persones. http://housing.urv.cat/14workshopint/

• Ponència de la Dra. Carmen Gómez Buendia amb el títol “Alienus dolus no-
cere alteri non debet? Casistica in Ulpiano 76 ad edictum” a la LXXIIe Session 
de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité, Cracòvia, 11 a 15-10-2018. Nombre d’assistents: 50 persones.

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “Arrears, foreclosures, Non-Perfor-
ming Exposures and Non-Performing Loans. An overview”, en el Workshop EU 
Economic Governance and the Charter of Fundamental Rights, organitzat per la 
NUI Galway, Brussel·les, 28-10-2018. Nombre assistents: 25 persones.

• Participació de la Dra. Maria Font com a convidada experta en el workshop 
“Jop creation in Cooperatives and social enterprises” (meeting 18-0603-03), 
convidada per Eurofound (European Foundation for the Improvement of Lin-
ving and Working Conditions), Dublín, Irlanda, 09-11-2018. Nombre assis-
tents: 20 persones.

• Conferència de la Dra. Estela Rivas amb el títol “La fiscalitat de les operaci-
ons immobiliàries”, 15, 22 i 29-11-2018, Diputació de Barcelona, Barcelona. 
Nombre assistents: 140 persones. https://www.diba.cat/web/hua/-/la-fiscalitat-
de-les-operacions-immobiliaries

• Participació del Dr. Héctor Simón a la trobada anual Abusive Lending Practices 
Project, organitzat per l’Open Society Foundations. Portugal, 22 i 23-11-2018. 
Nombre assistents: 25 persones.

• Conferència de la Sra. Gemma Caballé amb el títol “Tres nuevas funciones cla-
ve de los API” a les VIII Jornades de Lletrats del Consell General COAPI, Madrid, 
23-11-2018. Nombre assistents: 30 persones. http://housing.urv.cat/el-prof-dr-
sergio-nasarre-i-gemma-caballe-van-assistir-a-les-viii-jornades-de-lletrats-del-
coapi/

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “El Umbral: poniendo piel a la 
realidad del sinhogarismo” i “El llindar: una experiencia de simulación para 
sensibilizar sobre el sinhogarismo”, IV Jornadas de Vivienda, Consell Insular de 
Menorca, Maó, 09-11-2018. Nombre assistents: 50 persones.

• Comunicació de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “The blockchain 
technology in European real estate conveyancing”, al congrés internacional 
Blockchain, Public Trust, Law and Governance, organitzat per la Universitat de 
Groningen, Països Baixos, 29 i 30-11-2018. Nombre assistents: 20 persones. 
https://www.rug.nl/rechten/congressen/archief/2018/blockchain-public-law-
public-trust/blockchain-conference-programme.pdf

http://housing.urv.cat/14workshopint/
https://www.diba.cat/web/hua/-/la-fiscalitat-de-les-operacions-immobiliaries
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http://housing.urv.cat/el-prof-dr-sergio-nasarre-i-gemma-caballe-van-assistir-a-les-viii-jornades-de-lletrats-del-coapi/
https://www.rug.nl/rechten/congressen/archief/2018/blockchain-public-law-public-trust/blockchain-conference-programme.pdf
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• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “El problema del acceso a 
la vivienda en Europa”, VIII Jornadas de Letrados del Consejo General de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, Madrid, 23-11-2018. Nom-
bre assistents: 50 persones. http://habitatgesocial.menorca.es/documents/
documents/2995docpub.pdf

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Housing tenures and hou-
sing affordability”, 3rd Affordable Housing Forum. Towards news cultures of 
affordable housing?, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Lu-
xemburg, 12-11-2018. Nombre assistents: 75 persones. https://www.liser.
lu/?type=news&id=1552

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Beyond homeownership: suc-
cessful residential contracts and intermediate tenures in a comparative perspec-
tive”, Universitat de Pisa, Itàlia, 14-12-2018. Nombre assistents: 40 persones.

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “L’okupació d’habitatges i la 
protecció dels drets fonamentals”, en el marc del Campus Extens de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. Cambrils, 10-1-2019. Nombre assistents: 50 persones

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Airbnb: the end or the future of 
cultural tourism?-Turistified home”, taula rodona “Research Seminars”, Facultat 
de Turisme i Oci, URV, Vila-seca, 1-1-2019. Nombre assistents: 50 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “El problema del acceso y la 
pérdida de la vivienda”, Justícia i Pau, Tarragona, 11-1-2019. Nombre assistents: 
20 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Los retos de la vivienda: datos, 
necesidades y soluciones”, Fundació La Caixa i Associació Catalana de Socio-
logia, Barcelona 15-1-2019. Nombre assistents: 100 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Spain in the global financi-
al crisis. A Constitutional perspective”, Universitat de Bremen, Bremen, 21-1-
2019. Nombre assistents: 60. persones.

• Presentació oral de Sr. Alessandro Dinisi amb el títol “Protecting housing pos-
session in the Italian legal framework”, al Seminari d’Investigació Predoctoral en 
Habitatge, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, Tarragona, 
27-02-2019. Nombre assistents: 10 persones.

• Presentació oral de Sra. Maridalia Rodríguez amb el títol “El fideicomiso inmo-
biliario como incentivo a la inversión extranjera y atenuante del déficit habita-
cional en la República Dominicana”, al Seminari d’Investigació Predoctoral en 
Habitatge, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, Tarragona, 
27-02-2019. Nombre assistents: 10 persones.

• Presentació oral de la Sra. Maria Paula Rodríguez amb el títol “La vivienda cola-
borativa comomecanismo para satisfacer el derecho a la vivienda”, al Semina-
ri d’Investigació Predoctoral en Habitatge, organitzat per la Càtedra UNESCO 
d’Habitatge de la URV, Tarragona, 27-02-2019. Nombre assistents: 10 persones.

• Presentació oral de la Sra. Silvana Canales amb el títol “El consumidor como 
sujeto especial de protección en la Unión Europea y Latinoamérica, en el marco 
de la economía colaborativa referida al alojamiento temporal”, al Seminari d’In-
vestigació Predoctoral en Habitatge, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habi-
tatge de la URV, Tarragona, 27-02-2019. Nombre assistents: 10 persones.

http://habitatgesocial.menorca.es/documents/documents/2995docpub.pdf
http://habitatgesocial.menorca.es/documents/documents/2995docpub.pdf
https://www.liser.lu/?type=news&id=1552
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• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “La propiedad compartida y la 
propiedad temporal en un contexto de problemática del acceso a la vivienda”, 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, màster en Dret Immobiliari, Barcelona, 23-
1-2019. Nombre assistents: 75 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Vivienda colaborativa y 
blockchain”, Col·legi de Registradors, Barcelona 28-2-2019. Nombre assis-
tents: 30 persones.

• Ponència de la Dra. Carmen Gómez Buendia amb el títol “Omnimodo do-
lus puniatur: notas sobre regulae iuris, máximas, brocardos... y su proyección 
en el proceso”, presentada al III Seminari Internacional Salvius Iulianus: Re-
gulae Iuris: història textual, interpretació, pràctica, Tarragona, del 28 al 1-3-
2019. Nombre d’assistents: 25 persones. http://www.dret-privat.urv.cat/media/
upload/domain_90/pdf/2019-iii-seminari-dret-roma_155066293220.pdf

• Conferència del Dr. Frederic Adan Domènech amb el títol “La incoación del 
vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios ante los tribunales” a 
la Jornada Derecho de Consumo, Il·lustre Col·legi de Procuradors de Pamplo-
na, Buffet Irribaren, Panploma, 04-03-2019. Nombre assistents: 70 persones. 
http://www.iribarrenribas.com/jornada-sobre-derecho-de-consumo/

• Conferència del Dr. Frederic Adan Domènech amb el títol “L’ocupació de vi-
vendes problemes pràctics” a la Jornada “Problemes pràctics dels judicis de des-
nonaments i desallotjament d’okupes”, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tortosa, 
Tortosa, 06-03-2019. Nombre assistents: 60 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Luces y sombras de la vivien-
da colaborativa”, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, 07-03-
2019. Nombre assistents: 12 persones.

• Conferència del Dr. Frederic Adan Domenech amb el títol “Els problemes 
pràctics dels judicis de desnonament i desallotjaments d’okupes” a la Jornada 
“Anàlisi de novetats arrendatàries”, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, 
7-03-2019. Nombre assistents: 80 persones. 

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “L’ocupació il·legal d’habitatges 
i els drets fonamentals en conflicte”, a la Jornada «Els límits de l›habitatge: 
quan habitar esdevé ocupar», organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental. 14-03-2019. Nombre assistents: 100 persones. http://www.vallesorien-
tal.cat/actualitat/noticies/locupacio-a-debat-a-la-primera-jornada-dels-debats-
dhabitatge.html

• Ponència invitada de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “Reptes pendents en 
la regulació del lloguer d’habitatges”, a la Jornada Inmobiliaria 2019: el alquiler 
y el derecho a la vivienda, organitzat pel Col·legi i Associació d›Agents de la 
Propietat Immobiliària de Girona, Girona, 15-03-2019. Nombre assistents: 100 
persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Collaborative housing”, Uni-
versitat de Girona, Girona, 19-3-2019. Nombre assistents: 25 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Retos de la vivienda: la vivi-
enda asequible”, a “Habitatge assequible: El paper de l’urbanisme i de l’admi-
nistració local”, Institut Cerdà, Barcelona, 26-3-2019. Nombre assistents: 100 
persones. https://www.icerda.org/cat/noticies/n/199
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• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “ECB/EBA and European Com-
mission approaches to NPLs”, al Workshop EU Economic Governance and the 
Charter of Fundamental Rights, organitzat per la NUI Galway, Dublín, 22-3-
2019. Nombre assistents: 20 persones

• Comunicació de la Dra. Milenka Villca Pozo amb el títol “La imposición sobre 
las transacciones financieras desde la perspectiva del derecho comparado. El 
caso de Italia y España”, a la Jornada Científica Internacional “La imposición 
sobre las transmisiones financieras y sobre los servicios digitales en Europa”, 
organitzat per la Universidad Castilla La Mancha i el Centro Internacional de 
Estudios Fiscales. Toledo, 02-04-2019. Nombre assistents: 30 persones. 

• Conferència del Dr. Frederic Adan Domènech amb el títol “Anàlisi de la STJUE 
sobre venciment anticipat”, a la Jornada “Anàlisi de la Llei de Crèdit immobi-
liari i de la STJUE sobre venciment anticipat,” Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Tarragona, 08-04-2019. Nombre assistents: 90 persones

• Ponència de la Dra. Carmen Gómez Buendia amb el títol «Omnimodo dolus 
puniatur (D. 44.4.11.1): un caso paradigmático del uso de reglas y máximas 
jurídicas en el arbitraje internacional”, presentada en el XXI Congreso interna-
cional y XXIV Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Oviedo, del 10 
al 12-04-2019. Nombre d’assistents: 50 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Innovaciones legales para 
favorecer el acceso a la vivienda”, Congrés internacional “Construyendo el 
derecho a la vivienda”, Junta de Extremadura y ONU-Habitat, Cáceres, 27 i 
28-04-2019. Nombre assistents: 300 persones. http://www.construyendoelde-
rechoalavivienda.es

• Conferència de la Dra. Carmen Gómez Buendia amb el títol: “La influència del 
dret romà en l’actual dret probatori civil”, convidada pel Grup de Recerca en 
Dret Processal 2017SGR1205, Barcelona, 29-04-2019. Nombre d’assistents: 
20 persones

• Ponència convidada de la Dra. Blanca Deusdad amb el títol “La cocreació 
per transformar els serveis a les persones: el cas de SoCaTel”, a la Jornada de 
Comunicació i Salut: Experiències Innovadores, URV, Tarragona, 03-05-2019. 
Nombre assistents: 90 persones

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “La generación de vivienda 
asequible: haciendo tangible el derecho a la vivienda”, Foro Nacional de Vi-
vienda, Cámara de Diputados, Guadalajara (Mèxic), 06-05-2019. Nombre as-
sistents: 120 persones. http://www.comsoc.udg.mx/noticia/academia-y-gobier-
no-buscan-soluciones-problemas-de-vivienda-en-mexico

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “ECB/EBA and European Com-
mission approaches to NPLs”, al Workshop EU Economic Governance and the 
Charter of Fundamental Rights, organitzat per la NUI Galway, Brussel·les, 5-4-
2019. Nombre assistents: 20 persones.

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “A vueltas con los arrendami-
entos urbanos. Una perspectiva nacional e internacional”, a la 4a Conferència 
del Cicle de Conferències sobre Arrendaments, organitzada per Cambra de la 
Propietat Urbana de Lleó i el diari La Nueva Crónica, Lleó, 25-04-2019. Nom-
bre d’assistents: 50 persones. http://www.camaraurbanaleon.es/camaraleon/
images/content/pdfs/Inicio/2019_04_26_N1.pdf

http://www.construyendoelderechoalavivienda.es/
http://www.construyendoelderechoalavivienda.es/
http://www.comsoc.udg.mx/noticia/academia-y-gobierno-buscan-soluciones-problemas-de-vivienda-en-mexico
http://www.comsoc.udg.mx/noticia/academia-y-gobierno-buscan-soluciones-problemas-de-vivienda-en-mexico
http://www.camaraurbanaleon.es/camaraleon/images/content/pdfs/Inicio/2019_04_26_N1.pdf
http://www.camaraurbanaleon.es/camaraleon/images/content/pdfs/Inicio/2019_04_26_N1.pdf
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• Conferència de la Sra. Núria Lambea Llop amb el títol “La problemática de los 
pisos turísticos en España en un contexto comparado”, a la 4a Conferència del 
Cicle de Conferències sobre arrendaments, organitzada per Cambra de la Pro-
pietat Urbana de Lleó i el diari La Nueva Crónica, Lleó, 25-04-2019. Nombre 
d’assistents: 50 persones

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Mecanismos alternativos de 
acceso a la propiedad: las tenencias intermedias (la propiedad compartida y la 
propiedad temporal); la redefinición de los arrendamientos urbanos; la econo-
mía colaborativa”, a “La problemática actual del aprovechamiento de las fincas 
urbanas: de su arrendamiento a las viviendas colaborativas”, Consell General 
del Poder Judicial, Barcelona, 08-05-2019. Nombre assistents: 40 persones.

• Cafè conversa facilitat per la Sra. Emma López amb el títol “Cap a l’obliga-
torietat dels mecanismes de resolució de conflictes previs al procés judicial” 
a la Jornada de Resolució de Conflictes i Habitatge, organitzada per la Càte-
dra UNESCO d’Habitatge URV, Tarragona, 10-05-2019. Nombre assistents: 45 
persones. http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/jornada-resolucio-con-
flictes-i-habitatge/

• Conferència de la Sra. Emma López amb el títol “L’us de la mediació en els 
procediments d’assetjament laboral” a la sessió metodològica organitzada pel 
Centre de Mediació de Dret Privat, CEJFE, Barcelona, 21-05-2019. Nombre 
assistents: 40 persones.

• Ponència de la Dra. Diana Marín amb el títol “Economía de plataforma y litiga-
ción internacional en el ámbito laboral” a la Jornada Comercio Transnacional: 
“Economía digital: tributos y aduanas”, URV Tarragona, 28-05-2019. Nombre 
assistents: 30 persones. http://www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-
de-dret-financer-i-tributari-organitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-eco-
nomia-digital-tributs-i-duanes-el-28-de-maig

• Ponència de la Dra. Estela Rivas amb el títol “Plataformas de financiación par-
ticipativa” a la Jornada Comercio Transnacional: “Economía digital: tributos y 
aduanas”, URV Tarragona, 28-05-2019. Nombre assistents: 30 persones. http://
www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-de-dret-financer-i-tributari-or-
ganitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-economia-digital-tributs-i-duanes-
el-28-de-maig

• Conferència del Dr. Sergio Nasarre amb el títol “Housing across Europe: what 
are the rules of the game?”, Congrés Internacional EIJC & Dataharvest, Malines 
(Bèlgica),18-5-2019.” Nombre assistents: 20 persones. https://eijc19datahar-
vest.sched.com/event/NTEE

• Conferència de la Dra. Estela Rivas amb el títol “La fiscalitat dels préstecs hi-
potecaris: com es distribueixen les despeses?” al V Curs d’estiu “La protecció 
dels consumidors hipotecaris, La nova Llei 5/2019”, Cambrils, 07-06-2019. 
Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/
ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/

• Conferència del Dr. Héctor Simón amb el títol “La reforma del crèdit immobi-
liari a la Llei 5/2019: estan millor protegits els consumidors hipotecaris?” al V 
Curs d’estiu “La protecció dels consumidors hipotecaris, La nova Llei 5/2019”, 
Cambrils 07-06-2019. Nombre assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/
transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/

http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/jornada-resolucio-conflictes-i-habitatge/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/jornada-resolucio-conflictes-i-habitatge/
http://www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-de-dret-financer-i-tributari-organitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-economia-digital-tributs-i-duanes-el-28-de-maig
http://www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-de-dret-financer-i-tributari-organitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-economia-digital-tributs-i-duanes-el-28-de-maig
http://www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-de-dret-financer-i-tributari-organitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-economia-digital-tributs-i-duanes-el-28-de-maig
http://www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-de-dret-financer-i-tributari-organitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-economia-digital-tributs-i-duanes-el-28-de-maig
http://www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-de-dret-financer-i-tributari-organitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-economia-digital-tributs-i-duanes-el-28-de-maig
http://www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-de-dret-financer-i-tributari-organitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-economia-digital-tributs-i-duanes-el-28-de-maig
http://www.dret-privat.urv.cat/ca/noticies/175/l-area-de-dret-financer-i-tributari-organitza-la-jornada-comerc-transnacional-i-economia-digital-tributs-i-duanes-el-28-de-maig
https://eijc19dataharvest.sched.com/event/NTEE
https://eijc19dataharvest.sched.com/event/NTEE
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/


29

• Conferència de la Dra. Rosa Maria Garcia amb el títol “L’educació financera 
del consumidor: una assignatura pendent” al V Curs d’estiu “La protecció dels 
consumidors hipotecaris, La nova Llei 5/2019”, Cambrils, 07-06-2019. Nombre 
assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-des-
tiu-consumidors-hipotecaris/

• Conferència de la Sra. Gemma Caballé amb el títol “El nou rol dels interme-
diaris de crèdit a la Llei 5/2019” al Vè Curs d’estiu, “La protecció dels con-
sumidors hipotecaris, La nova Llei 5/2019”, Cambrils, 07-06-2019. Nombre 
assistents: 50 persones. http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-
destiu-consumidors-hipotecaris/

• Conferència del Dr. Frederic Adan amb el títol “Radiografia de les clàusules 
abusives: què es pot reclamar? ” al V Curs d’estiu “La protecció dels consumi-
dors hipotecaris. La nova Llei 5/2019”, Cambrils, 07-06-2019. Nombre assis-
tents: 50 persones. http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-
consumidors-hipotecaris/

Altres activitats de difusió

• La Càtedra té una revista propia, Housing, una publicació multimèdia que 
inclou els resultats dels projectes de recercai les activitats dutes a terme per 
la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. Compta també amb publicacions 
d’experts en habitatge. http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

• El Dr. Sergio Nasarre és ambassador en el Programa Ambassadors de Catalunya 
del Catalunya Convention Bureau (CCB), de l’Agència Catalana de Turisme de 
la Generalitat de Catalunya http://act.gencat.cat/ccb/programa-ambassadors/

• El Dr. Sergio Nasarre és fellow del Cambridge Centre for Property Law de la 
Universitat de Cambridge al Regne Unit (CCPL) http://www.ccpl.landecon.
cam.ac.uk

• El Dr. Sergio Nasarre ha estat nomenat membre del Editorial Advisory Board de la 
prestigiosa revista internacional Journal of Property, Planning and Environmental 
Law (JPPEL) (anteriorment International Journal of Law in the Built Environment).

• Dra. Diana Marín i Dra. Estela Rivas han estat guardonades amb un accèssit del 
Premi d’Estudis Financers 2018, modalitat Tributació, pel treball “Golden visa por 
inversión en inmuebles, residencia y tributación: ¿una cuestión resuelta?” https://
www.cef.es/es/premiados-y-jurados-premio-estudios-financieros-2018.html

• Participació del Dr. Nasarre a ComCiència URV (2 vídeos): https://www.youtu-
be.com/watch?v=boOnX5sR-Do&feature=youtu.be
http://www.comciencia.urv.cat/talent-urv/es_index/

Xarxes:

ENHR: European Network for Housing Research

• Plataforma d’organització per a institucions i particulars d’Europa (així com 
també de l’exterior) que participen activament en la investigació en l’àmbit de 
l’habitatge. https://www.enhr.net

http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/transferencia/2019-2/ve-curs-destiu-consumidors-hipotecaris/
http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/
http://act.gencat.cat/ccb/programa-ambassadors/
http://www.ccpl.landecon.cam.ac.uk
http://www.ccpl.landecon.cam.ac.uk
https://www.cef.es/es/premiados-y-jurados-premio-estudios-financieros-2018.html
https://www.cef.es/es/premiados-y-jurados-premio-estudios-financieros-2018.html
https://www.youtube.com/watch?v=boOnX5sR-Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=boOnX5sR-Do&feature=youtu.be
http://www.comciencia.urv.cat/talent-urv/es_index/
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GIPUR: Grup d’Investigació Internacional per al Desenvolupament de la Propietat Urbana 
i Rústica 

• Xarxa que reuneix els treballs i les línies de recerca desenvolupats pels seus 
directors juntament amb els diferents investigadors d’àmbit interdisciplinari, in-
ternacional, teòrics i pràctics, des dels anys 90, en l’àmbit de la propietat (rústica 
i urbana) dels sistemes registrals, del crèdit hipotecari i dels mercats financers.

ELI: European Law Institute

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

COST: European Cooperation in Sciencie and Technology 

• Les accions COST són unes xarxes flexibles, ràpides i efectives d’investigadors 
per cooperar i coordinar activitats de recerca finançades. Les accions COST 
permeten als investigadors europeus el desenvolupament de les seves pròpies 
idees científiques en qualsevol àmbit de coneixement.

• La informació sobre l’impacte mediàtic de la Càtedra es recull al web de la 
Càtedra: http://housing.urv.cat/mitjans/. I l’impacte social a http://housing.urv.
cat/impacte-social/.

Càtedra Universitat i Regió del Coneixement 

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació.
Campus Sescelades
Av. Països Catalans, 26. 43007 Tarragona 
Tel. 977 558 775
lluis.vazquez@urv.cat

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

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

Dr. Manel Vallès Rasquera, director 

http://housing.urv.cat/mitjans/
http://housing.urv.cat/impacte-social/
http://housing.urv.cat/impacte-social/
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat
http://www.university-region-knowledge.org
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En col·laboració amb institucions i entitats públiques o privades:

Diputació de Tarragona

Banco Santander

Principals activitats:

• Visita del Comitè Assessor a l’Alt Camp i a la Conca de Barberà, amb assistèn-
cia d’alcaldes i representants de l’Alt Camp (Valls: Albert Batet i Joan Carles 
Solé). Jornada de treball i visita al Monestir de Poblet (Poblet); visita a l’Ajun-
tament de Valls (Valls); visita a Lear Corporation (Valls); visita al Celler Mas 
Vicenç (Cabra del Camp) (18 i 19 de setembre de 2018).

• Reunió del Grup Nuclear Impulsor Ampliat a Tortosa per revisar els projectes 
endegats, amb especial referència a l’exercici de prospectiva i a la proposta de 
Llei de regions (20 de setembre de 2018).

• Visita de benchmark del Grup Nuclear Impulsor a la regió autònoma del Tren-
tino (Itàlia), per donar a conèixer una regió de dimensions similars a la Catalu-
nya Sud i amb una configuració pròpia d’una veritable regió del coneixement 
amb especial atenció al seu sistema de governança (11-13 de febrer de 2018).

• Desenvolupament de l’exercici de prospectiva Catalunya Sud 2040, en el qual 
van participar més de dues-centes cinquanta persones.

 – Fase 2: Observació, mapatge de sistemes i tendències socials, econòmi-
ques, ambientals i cientificotecnològiques. Realització d’estudis i anàlisi 
de models de governança.

 – Fase 3: Creació d’escenaris de futur i definició de visió compartida:

• 50 entrevistes a persones de la regió.

• Tres tallers d’anàlisi de la situació i reptes de la regió en els àmbits social, 
econòmic i ambiental.

• Dues sessions per exposar els reptes a les institucions.

• Dues jornades d’escenaris de futur amb més de 80 agents implicats en 
cadascuna.

• Una sessió amb un grup focal sobre l’impuls al canvi.

 – Fase 4: 

• Articulació de la visió integral.

• Acte de presentació de resultats.

• Generació de continguts divulgatius: redacció, edició i publicació del 
llibre Catalunya Sud 2040: Regió Europea del Coneixement, del qual es 
van imprimir 1.000 exemplars en la versió catalana. A més, s’ha traduït 
al castellà i l’anglès per ser distribuït digitalment.
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• Creació d’una pàgina web interactiva per compartir el projecte, el llibre 
i les experiències amb les persones de la regió.

• Reunions del director de la Càtedra amb els membres del Grup Nuclear Impulsor 
i altres agents de la regió per donar-los a conèixer el projecte.

• Configuració del Sistema d’Informació Catalunya Sud. Recull d’indicadors 
d’innovació d’acord als paràmetres del Regional Innovation Scoreboard. 

• Realització d’estudis de governança sobre models innovadors; estudis de ben-
chmark sobre regions del coneixement i altres treballs d’investigació en la línia 
de la recerca de la Càtedra. 

• Participació i suport en la implantació de la plataforma Demola Global a la 
Catalunya Sud. 

• Elaboració i presentació d’una sol·licitud de projecte per a la convocatòria 
Erasmus+ i estudis de viabilitat d’altres convocatòries europees i nacionals. 

• Estudi de viabilitat del programa de formació en lideratge, adreçat a líders de 
la regió. 

• Elaboració i distribució del butlletí Newsletter Catalunya Sud: Regió del Conei-
xement, de caràcter trimestral i monogràfic. D’acord amb les bases de dades, hi 
ha 530 usuaris d’acord a la preferència de subscripció: català, castellà i anglès.

• Creació de perfils xarxes socials a les plataformes Twitter i Linkedin, les publi-
cacions de les quals han assolit un impacte de 1.744 impressions. 

Activitats formatives en què han participat membres de l’equip de la 
Càtedra com a ponents:

• Jornada “Atracció d’empreses en espais perifèrics” de la URV al campus Terres 
de l’Ebre (Tortosa, 19 de desembre de 2018). 

• Conferència “Gobernanza y financiación de las universidades”, en el marc del 
curs d’estiu “La gobernanza en los sistemas universitarios: reforma y mejora” 
de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 9 de juliol de 2018).

• Jornada “Smart Region”, organitzada per la Fundació Smart Mediterranean 
Region i Clúster TIC (Reus, 20 de juny de 2018).

• Conferència “Empowering Nanoacademic Staff to Suppot Internationalizati-
on”, Annual Conference of the Association of International Educators (NAFSA) 
(Philadelphia, EUA, 29 de maig de 2018)

• Jornada “La xarxa de ciutats a les Terres de l’Ebre: de realitat incipient a motor de 
desenvolupament”, organitzada per la URV al campus Terres de l’Ebre (Tortosa, 
3 de maig de 2018).

• Conferència “Impact of Internationalisation for Career Services in the Light of 
Future Challenges”, dins Global Connections + International Careers Services, 
organitzat per l’European Centre for Career Development + Entrepreneurship, 
a càrrec del Dr. Uwe Brandenburg (Berlín, 5 i 6 d’abril de 2018).
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Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel Martin

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials.
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV
Avda. Catalunya, 35. 43002, Tarragona 
Tel. 977 558 335 977 558 380 
josepramon.fuentes@urv.cat

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

Dr. Josep Ramon Fuentes Gaso, director

Dra. Aitana de la Varga Pastor, subdirectora 

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

Diputació de Tarragona 

Ajuntament de la Pobla de Mafumet 

Principals activitats:

Formació especialitzada

• Organització del X Fòrum d’Actualització en Dret Local, dirigit al personal al 
servei de l’Administració pública i als professionals implicats en els àmbits ju-
rídics i, en particular, dels ens locals, del 20 de desembre de 2018 al 6 de juny 
de 2019, amb un programa de 7 sessions (35 hores lectives), celebrat a la seu 
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet.

• Organització de les III Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, que consten de 
dues sessions: “(I) La contaminació acústica”, el dijous 9 de maig de 2019, i 
“(II) La intervenció administrativa sobre les activitats a Catalunya”, el dijous 6 
de juny de 2019, amb una durada de 10 hores lectives, celebrades a la seu de 
l’Ajuntament del municipi. 

• Direcció acadèmica i col·laboració en l’organització de la jornada “L’impacte 
al món local de la nova Llei orgànica de protecció de dades personals i garan-
tia dels dret digitals i del nou Reglament general de protecció de dades: els rep-
tes de la seva implementació al sector públic local de Catalunya”, Celebrada el 
18 de desembre de 2018 a la seu de l’ACM a Barcelona. 

mailto:josepramon.fuentes@urv.cat
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• Organització del congrés internacional “El año del patrimonio cultural euro-
peo y el camino de Santiago”, 2a edició, celebrat a Santiago de Compostel·la 
del 23 al 25 d’octubre de 2018. 

• Direcció acadèmica i organització de l’Aula Contenciosa Administrativa Local 
Juli Gens i Rivalt, amb una durada de 55 hores, distribuïdes en 19 sessions, del 
9 d’octubre de 2018 al 18 de desembre de 2018. 

• Direcció acadèmica del seminari “Consells comarcals al dia. Una adaptació 
permanent a les demandes de la societat actual”, 3a edició. Celebrat durant 
6 sessions de 5 hores de durada cadascuna, del 29 d’abril de 2019 al 25 de 
novembre de 2019, a l’aula de formació de l’ACM a Barcelona. 

• Organització de la Jornada Especializada sobre Aguas y Regadíos, celebrada a 
Lleida el 27 de juny de 2019. 

• Organització del VIII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, que se cele-
brarà a Sevilla a l’octubre de 2019. 

• Organització de la Jornada “Mesures urgents en matèria d’habitatge i altres ins-
truments de gestió”, celebrada el 2 d’abril de 2019, a l’auditori Pati Manning 
de Barcelona. 

• Organització del curs “Contractació administrativa i ens locals”, de 7 sessions 
de 4 hores cada sessió (28 hores), celebrat del 17 de setembre al 5 de novembre 
de 2018. 

• Organització de la Jornada “L’impacte de la Llei orgànica de protecció de da-
des personals”, de 6 hores, celebrat el 18 de desembre de 2018 a l’espai Fran-
cesca Bonnemaison a Barcelona. 

• Organització de la I Jornada d’Innovació en la Intervenció Socioeducativa: 
“L’impacte en l’àmbit local”, celebrada el 13 de juny de 2019 a l’Aula Magna 
del campus Catalunya de la URV. 

• Organització del màster en Gestió i Dret Local de Tarragona, 13a edició, bienni 
2018-2020. 

• Organització del diploma de postgrau en Dret Urbanístic, en el marc del mes-
tratge en Gestió i Dret Local, 13a edició, bienni 2018-2020, curs 2018-2019. 

• Suport a la impartició de les assignatures Dret Local i Règim Jurídic de l’Ordena-
ció del Territori i Dret Urbanístic, del grau de Dret de la URV (curs 2018-2019).

• Suport a la impartició del diploma de postgrau en Dret local, de la FURV (curs 
2018-2019).

• Suport a la impartició del diploma de postgrau en Gestió Pública de la Seguretat 
Social de la FURV (curs 2018-2019). 

• Suport a la impartició del diploma de postgrau en Gestió Pública de la Seguretat 
Local, organitzat per l’ACM i la FURV, 2a edició, Barcelona, 2018-2019.

• Suport a la impartició del diploma de postgrau en Gestió Pública del Patrimoni 
Cultural Local, organitzat per l’ACM i la FURV, 1a edició, Barcelona, 2018-2019.

• Suport a la impartició del diploma de postgrau en Dret Urbanístic Avançat, 
organitzat per l’ACM i la FURV, 2a edició, Barcelona, 2018-2019.
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• Suport a la impartició del diploma de postgrau en Dret Urbanístic, organitzat 
per l’ACM, i la FURV, 2a edició, Barcelona, 2018-2019.

• Suport a la impartició del mestratge en Gestió i Dret Local, 13a edició, Tarragona, 
bienni 2018-2020.

• Suport a la impartició del diploma de postgrau en Dret Urbanístic, 13a edició, 
Tarragona, 2018-2018. 

• Suport a la impartició del màster en Govern Local, 5a edició, organitzat per 
UAB i la FAAEE, Barcelona, bienni 2017-2019.

Recerca

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

• Direcció de treballs de recerca sobre temes de l’àmbit local en el marc dels 
diversos cursos de postgrau als quals es dona suport des de la Càtedra (curs 
2018-2019).

• Direcció en curs de tesis doctorals sobre temes de l’àmbit local: “La prevenció 
de delictes per la policia local” (Jaume González, dir. Josep Ramon Fuentes), 
“L’actuació de l’ajuntament més enllà del terme municipal” (Josep Maria Elor-
duy, dirs. Manuel i Ballbé i Josep Ramon Fuentes), “Els plans de protecció civil 
als ens locals” (Miquel Vendrell, dir. Josep Ramon Fuentes), “El règim jurídic 
de l’habitatge a Catalunya” (Carles Sala, dir. Josep Ramon Fuentes), “L’orga-
nització d’una estructura complexa organitzativa local per a la prestació dels 
serveis públics: el cas de Reus” (Carles Salas, dir. Josep Ramon Fuentes), “Pro-
tección del patrimonio histórico artístico y desarrollo urbanístico sostenible” 
(Mari Cruz Gallardo Ruiz, dir. Judith Gifreu), “El règim d’energies renovables i 
els ens locals” (Enric Ollé, dir. Josep Ramon Fuentes), “La reforma de les admi-
nistracions territorials: el cas francès” (Rafel de Yzaguirre Pabolleta, dir. Josep 
Ramon Fuentes). 

• Tesis defensades: 

 – Secretaris, interventors i tresorers d’administració local. Cap a una habili-
tació local (Joan Anton Font Monclús, dir. Judit Gifreu Font). Defensada el 
30 de novembre de 2018.

 – El control interno en el sector público local: origen, evolución y perspecti-
va de futuro (Javier Requejo García, dir. Josep Ramon Fuentes). Defensada 
el 15 de febrer de 2019. 

 – Transición energética y conflictos socioambientales en México: situación, 
problemas y perspectivas jurídicas para una transición justa (Itzel Ramos 
Olivares, dir. Endrius Cocciolo). Defensada el 9 de maig de 2019. 
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Transferència de coneixements

• Desenvolupament de recursos contenciosos administratius dels ajuntaments 
de Valls, Falset i el Catllar, davant els jutjats contenciosos administratius de 
Tarragona. “Serveis de defensa jurídica” (2015-2018) - T18040S – Pròrroga de 
contracte de serveis de defensa jurídica (FURV). 

• Projecte: T18127S. Redacció dels plecs de condicions relatives al concurs 
d’auxiliars de cabina i altres actuacions en matèria de contractació administra-
tiva, per encàrrec d’Aparcaments Municipals de Tarragona, SA (FURV).

• Projecte: T18128S. Dictamen sobre límits i increments salarials SIRUSA, per 
encàrrec de Serveis d’Incineració de Residus Urbans, SA (FURV).

• Projecte: T18264S. Tramitació de diversos procediments administratius per en-
càrrec de l’Ajuntament de Riudecols (FURV). 

• Projecte: T18270S. Informe jurídic sobre l’expropiació per ministeri de la llei 
de terrenys per a la construcció d’un complex esportiu a Tortosa, per encàrrec 
de l’Ajuntament de Tortosa (FURV). 

• Projecte: T18275S. Dictamen jurídic organitzatiu, per encàrrec de l’Institut Ca-
talà del Sòl (INCASOL) (FURV). 

Publicacions

• CASADO CASADO, L., La recentralización de competencias en materia de 
protección del medio ambiente, Institut d’Estudis de l’Autogovern, Generalitat 
de Catalunya, Barcelona, 2018, 506 pp. ISBN: 978-84-393-9761-8 (papel), 
978-84-393-9759-5 (pdf), 978-84-393-9760-1 (epub). DL: B 23746-2018.

• CASADO CASADO, L., “La aplicación del trámite de consulta pública previa 
en el procedimiento de elaboración de normes locales dos años después de 
su entrada en vigor”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 52, 
2018, pp. 159-210.

• CASADO CASADO, L. “La legislación básica de protección del medio ambiente: 
primer semestre de 2018”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 9, núm. 1, 
2018, pp. 1-22. 2014-038X .

• CASADO CASADO, L. “Derecho y políticas ambientales en Cataluña: pri-
mer semestre de 2018”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 9, núm. 1, 
2018, pp. 1-21. 2014-038X.

• CASADO CASADO, L. Los recursos en el proceso contencioso-administrativo: 
restricciones y limitaciones, Tirant lo Blanch, València, 2019, 369 pp. ISBN: 
978-84-1313-386-7. DL: V-965-2019.

• CASADO CASADO, L. “El acceso a la información ambiental en España: 
situación actual y perspectivas de futuro”, a LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.), 
Observatorio de Políticas Ambientales 2019, CIEMAT, Madrid, 2019.
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• CASADO CASADO, L., “Restricciones en los recursos de los procesos conten-
cioso-administrativos”, a LÓPEZ RAMÓN, F. i VALERO TORRIJOS, J. (coords.), 
20 años de la Ley de lo Contencioso-Administrativo. Actas del XIV Congreso de 
la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Múrcia 8-9 de 
febrer de 2019, INAP, Madrid, 2019, pp. 63-107. ISBN: 978-84-7351-680-8 (for-
mat electrònic). NIPO: 278-19-010-8 (format electrònico). DL: M-14727-2019.

• COCCIOLO, Endrius; CARDESA-SALZMAN, Antoni. “Global Governance, Sus-
tainability and the Earth System. Critical Reflections on the Role of Global Law”. 
[2019] Transnational Environmental Law 1-25 (publicat en línia: 21 maig 2019).

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana; RODRIGUEZ BEAS, Marina. “El desarrollo de 
las acciones de la Unión Europea frente al cambio climático por parte de las 
comunidades autónomas en el Estado español”, a GILES CARNERO, Rosa, Los 
nuevos desafíos de la acción jurídica internacional y europea frente al cambio 
climático, Atélier, 2018. ISBN: 978-84-17466-28-2.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. “El suelo: una aproximación general a su pro-
tección”, a LÓPEZ RAMON, Fernando (coord.). Observatorio de políticas am-
bientales 2018, Thomson Aranzadi. ISBN: 978-84-7834-804-6; DL: M-33679-
2018, pp. 763-796.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. “Estudio de la ley catalana 16/2017, de 1 
de agosto, de cambio climático, y análisis comparativo con otras iniciativas 
legislativas subestatales”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 9, No. 2, 
2018. pp. 1-56. 

• https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/2420

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Re-
vista catalana de dret ambiental, vol. 9, núm. 1, 2018.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. “Jurisprudencia ambiental en Cataluña”, Re-
vista catalana de dret ambiental, vol. 9, núm. 2, 2018.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. “La iniciación del procedimiento” FUENTES 
GASÓ, Josep Ramon; GIFREU FONT, Judith (dirs.) Tom IX Esquemas de proce-
dimiento administrativo. 3a ed., Tirant lo Blanch, 2018. ISBN: 9788491697619.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. “La responsabilidad patrimonial de la Adm-
nistración”, a FUENTES GASÓ, Josep Ramon; GIFREU FONT, Judith (dirs.) Tom 
IX Esquemas de procedimiento administrativo. 3a ed., Tirant lo Blanch, 2018. 
ISBN: 9788491697619.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana; APARICIO WILHELMI, Marco, “El dret al medi 
ambient”, a Guia per a l’exigibilitat de drets econòmics, socials, culturals i am-
bientals, Consell de l’advocacia catalana i observatori DESC, 2018. pp. 56-68. 
http://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2018/06/Guia-per-a-lexigibilitat-
dels-Drets-econ%C3%B2mics-socials-culturals-i-ambientals.pdf

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “Il requiem per la protezione dell’interesse 
comune” en De Giorgi (coord.), Gestione delle coste e sviluppo sostenibile, 
Aracne ed., Canterano (Itàlia), 2018, pp. 55-103.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, “L’espropriazione forzata nell’ordinamento spag-
nolo: le anomalie di un sistema da riformare”, a De Giorgi, G.; Greco, G.; Mobi-
delli, G.; Portaluri, P.; Scoca, F.G (coords.), Scritti in onore di Ernesto Sticchi Da-
miani. Tom II, Edizioni Scientifiche Italiane, Nàpols (Itàlia), 2018, pp. 1169-1197.
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• FUENTES GASÓ, Josep Ramon; GIFREU FONT, Judit. “La Mutabilite du Servi-
ce Public en Mediterranee”, a Touzeil-Divina, M.; Ktistaki, S. (dirs.), Service(s) 
public(s) en Méditerranée, L’Epitoge, Atenes/Toulouse, 2018, pp. 2013-2015.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “El alcance de las competencias locales en 
materia ambiental recogidas en la LBRL tras la reciente jurisprudencia cons-
titucional sobre la LRSAL”, a Jiménez de Cisneros Cid, F.J. (dir.), Homenaje al 
profesor Ángel Menéndez Rexach, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 173-208.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “La colaboración público-privado en el sector 
público local español”, en Costa Gonçalves, Pedro, Tavares Da Silva, Suzana, 
Lopes Martins, Lícinio (eds.), Internalizaçâo dos serviços públicos municipais 
em Portugal e Espanha, Centro de Estudios de Direito Público e Regulaçao 
(CEDIPRE), 2019, pp. 193-216.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon, PRESICCE, Laura, “Authority. The European Tra-
dition”, en Donati, D. (ed.), Annotated Legal Dictionary for European/Islamic 
Comparative Studies. Vol. I, Bononia University Press, Bolonya (Itàlia), pp. 29-47.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon; JUNCOSA VIDAL, C. “La armonización europea 
de la contratación administrativa en el Estado Español: la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público”, a Revista de Direito Econômico e 
Socioambiental, núm. 1 (vol. 9), gener/abril 2018, pp. 64/124.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “Sobre el ámbito competencial de los entes 
locales. La interpretación de la jurisprudencia constitucional de su alcance 
en materia ambiental”, a Revista Vasca de Administración Pública, núm. 112, 
setembre/desembre 2018, pp. 49-98.

• PALLARÈS SERRANO, Anna. “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo 
(primer semestre 2018)”. Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 9, núm. 1, 
2018.

• PALLARÈS SERRANO, Anna. “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo 
(primer semestre 2018)”. Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 9, núm. 2, 
2018.

• PALLARÈS SERRANO, Anna. “Análisis del régimen disciplinario de los estudi-
antes universitarios. Especial referencia a los comportamientos fraudulentos y 
al plagio, en particular”, Revista Catalana de Dret Públic, ISSN-e 1885-8252, 
ISSN 1885-5709, núm. 56, 2018, pp. 159-176.

• PALLARÈS SERRANO, Anna. “Los procedimientos del régimen de subvenciones”, 
a Esquemas de procedimiento administrativo, Tirant lo Blanch, València, 2018.

• PALLARÈS SERRANO, Anna. “La instrucción del procedimiento administrativo”, 
a Esquemas de procedimiento administrativo, Tirant lo Blanch, València, 2018. 

• RODRÍGUEZ BEAS, M. “Competencias autonómicas en materia de ordenación 
de los equipamientos comerciales: estado de la cuestión tras la sentencia del 
Tribunal Constitucional 79/2017 sobre la Ley de Unidad de Mercado”, RVAP, 
núm. 112. setembre-desembre 2018, pp. 291-329.

• RODRÍGUEZ BEAS, M. “La incidencia del Acuerdo de París en las políticas 
públicas catalanas frente al cambio climático: la Ley 16/2017, de 1 de agosto, 
del cambio climático”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. IX, núm. 2, 
2018, pp. 1-41. 
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• RODRÍGUEZ BEAS, M. “La asociación para la innovación como procedimiento 
de adjudicación: de la Directiva 2014/24/UE a la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público”, Revista Administrativa de la Abogacía, 
núm. 1, 2018, pp. 3-19.

Ponències, conferències, comunicacions i pòsters

• CASADO CASADO, Lucía. Ponència “El nuevo Pilar Europeo de Derechos 
Sociales: ¿hacia un fortalecimiento real de la dimensión social de la Unión 
Europea?”, presentada al Panel “Desafíos actuales de los derechos económi-
cos, culturales y sociales”, al VIII Congreso Internacional de la Red Docente 
Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, organitzat per la Universitat 
de Salamanca i realitzat a Salamanca, els dies 28 i 29 de juny de 2018.

• CASADO CASADO, Lucía. Ponència “El nuevo Pilar Europeo de Derechos So-
ciales: ¿hacia un fortalecimiento real de la dimensión social de la Unión Euro-
pea?”, presentada al Seminari Los Desafíos de la Organización Administrativa 
del Siglo XXI, organitzat per la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional del Litoral, a Paraná (Argentina), el dia 13 de juliol de 
2018 (videoconferència).

• CASADO CASADO, Lucía. Membre del comitè científic del Congreso Inter-
nacional “El año del patrimonio cultural europeo y el camino de Santiago”, 
organitzat per la Universidade de Santiago de Compostela i realitzat a Santiago 
de Compostel·la, els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2018.

• CASADO CASADO, Lucía. “Restricciones en los recursos de los procesos con-
tencioso-administrativos”, ponència presentada a la primera sessió, “Restricci-
ones”, al XIV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo, organitzat per l’Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo (AEPDA) i la Universitat de Múrcia, i realitzat a Múrcia, els dies 
8 i 9 de febrer de 2019.

• CASADO CASADO, Lucía, “El acceso a la información ambiental en España: 
situación actual y perspectivas de futuro”, comunicació presentada a la jorna-
da preparatòria de l’edició de 2018 de l’Observatorio de Políticas Ambientales, 
realitzada el dia 5 d’abril de 2019 al Departament de Dret Administratiu de la 
Universidad Complutense de Madrid.

• CASADO CASADO, Lucía. “Actividades extractivas y espacios naturales prote-
gidos: la Red Natura 2000”, ponència presentada a la II Jornada Internacional 
“Minería extractiva, planificación territorial y urbanismo”, organitzada per la 
Dra. Encarnación Montoya Martín i coordinada per la Dra. Mª Ángeles Fernán-
dez Sacgliusi, en el marc del projecte de recerca estatal “La minería extractiva 
en el siglo XXI: retos jurídicos y medioambientales”, i realitzada a Sevilla, a la 
Facultat de Dret de la Universitat de Sevilla, el dia 12 d’abril de 2019.

• CASADO CASADO, Lucía. “El procedimiento de elaboración de ordenanzas 
locales tras la Ley del procedimiento administrativo común de las adminis-
tracions públicas. Especial referencia al trámite de consulta pública prèvia”, 
ponència presentada a la 6a sessió del Seminario de Régimen Local (seminari 
2018-2019), organitzat per la Fundación Ramón Sáinz de Varanda i dirigit pel 
Dr. Antonio Embid Irujo, i realitzat a Saragossa, a la Diputació Provincial de 
Saragossa, el dia 13 de juny de 2019.
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• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. Membre del Comitè Científic del Congrés In-
ternacional “El año del patrimonio cultural europeo y el camino de Santiago”. 
2a edició. Celebrat a Santiago de Compostel·la del 23 al 25 d’octubre de 2018. 

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. Direcció acadèmica de l’Aula Contenciosa 
Administrativa Local Juli Gens Rivalt, organitzada per la FURV la Càtedra d’Es-
tudis Jurídics Locals Màrius Viades i Martín i la URV, celebrada del 9 d’octubre 
al 18 de desembre de 2018, del curs acadèmic 2018-2019.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. Direcció acadèmica del X Fòrum d’Actualit-
zació en Dret Local.

• DE LA VARGA PASTOR, Aitana. Moderadora de la taula rodona “Els reptes de la 
prevenció i el control de la contaminació acústica a escala local” a les III Jorna-
des de Medi Ambient i Ens Locals, a la primera sessió “La contaminació acústi-
ca”, celebrada a la Pobla de Mafumet el 9 de maig de 2019, organitzada pel De-
partament de Dret Públic de la URV i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT), i la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín. 

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. Moderador de la taula rodona “La nueva ley 
catalana sobre el cambio climática: análisis y perspectivas”, Congrés “El cam-
bio climático: una mirada desde Cataluña. Primer congreso catalán de derecho 
ambiental”, Tarragona, 2018.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “La responsabilidad de la Administración local 
por daños sufridos en la vía pública”, Congrés “Responsabilidad patrimonial y 
procedimiento sancionador”, Lugo, 2018 (ponència).

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “Smart city y patrimonio cultural”, Seminari 
“La protección jurídica del patrimonio cultural”, San Cristóbal de la Laguna, 
2018, ponència.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “Los funcionarios habilitados de la administra-
ción local en el Estado español y los segretari comunali en Italia en extinción 
y su función preventiva de la corrupción”, al VIII Congreso Internacional de 
la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Salamanca, 
2018, ponència.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “Casos practicos de remunicipalizaciones en 
Cataluña”, al Congrés “La recuperación de los Servicios públicos locales en 
Portugal y España”, Coïmbra (Portugal), 2018, ponència.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “Le sanzioni conseguenti alla violazione 
della disciplina dei titoli abilitativi nell’ordinamento spagnolo”, al Semina-
ri “Illeciti edilizi e demolizione dell’opera abusiva”, Aversa, Nàpols (Itàlia), 
2018, ponència.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. “La tutela del medio marino español. Especial 
referencia al nuevo marco para la ordenación del espacio marítimo”, al XIII 
Coloquio Luso Español de Profesores de Derecho Administrativo, Santiago de 
Compostel·la, 2018, comunicació.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. La disciplina urbanistica e i reati edilizi ed 
urbanistici, Jornada “La nuova disciplina dei titoli abilitativi edilizi”, Ariano 
Irpino (Itàlia), 2018, ponència.

• FUENTES GASÓ, Josep Ramon. Direcció acadèmica i moderació de la taula 
rodona “La formació jurídica especialitzada en atenció a la persona en matèria 
social”, Jornada “El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social”, 
Tarragona, 2019.



41

Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació.
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Tel. 977 558327
info@tarragonasmart.cat

http://www.tarragonasmart.cat

Dr. Santiago J. Castellà Surribas, director

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

Fundació Tarragona Smart Mediterranean City

Principals activitats

• Youth Forum for the Mediterranean, organitzat per la Unió per la Mediterrània 
(UpM) i i la Càtedra Smart de la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Tarragona i de la Fundació Tarragona Mediterranean Smart 
Region, del 6 al 9 de juliol de 2018. Hi participen 45 representants d’organitza-
cions dirigides per joves, plataformes i xarxes de 20 nacionalitats euromediterrà-
nies per compartir el treball, el talent i les idees per desenvolupar la cooperació 
regional i projectes dirigits per joves. Sis dels participants són de les comarques 
de Tarragona, estudiants i joves investigadors de la URV. El Fòrum ha volgut fo-
mentar el diàleg intercultural entre les organitzacions juvenils de les dues ribes 
de la Mediterrània i crear espai per a la construcció de projectes regionals, pro-
porcionant als participants un ampli coneixement sobre com desenvolupar un 
projecte d’àmbit regional des de la seva concepció a la seva aplicació.

• Entrega de diplomes de la 1a edició del postgrau Smart Cities: Planificació i 
Gestió d’una Ciutat Intel·ligent, juliol de 2018.

• 9a Conferencia BioEconomic®-CSMC: “Solucions de mobilitat urbana soste-
nible i accessible” & IV Expo VEHiA, dedicada al paper de la mobilitat urbana 
sostenible i accessible en entorns urbans com a instrument de mobilitat en po-
bles i ciutats. És necessari un procés de planificació acurat, que ha de tenir en 
compte totes les variables que afectin d’una forma o una altra la mobilitat de 
l’àmbit territorial. Tarragona. Sala de graus de la URV, 14 de setembre de 2018

mailto:info@tarragonasmart.cat


42

• Expo EcoGP. Exposició al campus Catalunya dels vehicles que participen en 
l’EcoGranPrix2018 al circuit de Calafat. Exposició de vehicles arribats d’arreu 
d’Europa per participar el 15 de setembre en el Gran Premi del Vehicle Elèctric.

• Curs pràctic de seguretat amb escúter elèctric al campus Catalunya de la URV. 
Factors de protecció, principals factors de risc per al conductor d’escúters, 
percepció dels factors de risc, dinàmica del vehicle, exercicis pràctics amb 
vehicles reals (presa de contacte i tacte de l’escúter, eslàlom amb cons, canvis 
de sentit en carrils serpentejants amb girs de 180°, traçat de revolts, frenada, 
equilibri). 14 de setembre de 2018

• Participació en l’Expo World Congres Barcelona, del 13 al 15 de novembre, al 
palau 2 del recinte firal de Gran Via. L’Smart City Expo World Congress és la fira 
més important del sector de les ciutats intel·ligents a escala internacional. Reu-
nió de grups de treball de la Red Española de Ciudades Inteligentes. A més, i de 
manera paral·lela, a l’SCEWC tenen lloc sis esdeveniments que hi estan temàti-
cament vinculats: Smart Mobility World Congress, iWater (amb presència de la 
Generalitat mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua), Circular Economy Euro-
pean Summit, Sharing Cities Summit, Digital Future Society i Smart City Week.

• Converses “Construïm una ciutat sàvia”, organitzat per Ciutat Sàvia CoLab, 
Reus, juliol de 2018.

• Participació en la VI Simulació del Parlament Europeu, de la Càtedra Tarragona 
Smart, sota la coordinació del Centre d’Informació Europe Direct Tarragona i 
la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. Tarragona, 24 d’abril de 2018, 
campus Catalunya de la URV.

• Participació en el Congrés Green Cities de Màlaga, 10º Foro de Inteligencia 
y Sostenibilidad Urbana, coorganitzat per la RECI. Presentació de ponència 
sobre Tarragona Smart Mediterranean City: mobilitat sostenible i bus gratuït, 
Màlaga, 27 i 28 de març de 2018 de 2018.

• Suport i col·laboració amb Tedx Tarragona 2019: “Batecs”, Palau Firal i de Con-
gressos de Tarragona, 18 de maig de 2019, amb el suport de Càtedra per a la 
selecció de ponents, la divulgació i les publicacions.

• Col·laboració amb el VI Mediterranean Tourism Meeting, Tarragona, 24 de 
maig de 2018, amb l’objectiu de reforçar l’estratègia per diversificar l’oferta i 
captar turisme de qualitat al territori. El Mediterranean Tourism Meeting està 
organitzat conjuntament pel Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona 
i l’Open Energy Institute, amb la col·laboració del Port de Tarragona, la Càte-
dra Tarragona Smart Mediterranean City de la URV, Ferrovial Servicios, Vermut 
Yzaguirre i Onda Cero, mentre que Bamboo Comunicació s’encarrega de la 
secretaria tècnica de l’esdeveniment.

• Participació en el 4a edició del Congreso de Ciudades Inteligentes, punt de 
trobada d’experiències i actors de les smart cities de l’Estat espanyol. Madrid, 
30 i 31 de maig de 2018.

• Direcció de tesis, treballs de fi de màster, de postgrau i de grau. Actualment en 
curs la tesi “La gobernanza ambiental de las ciudades inteligentes (smart cities)” 
de la Sra. Carlotta Faccioli; el treball de fi de màster en Dret Ambiental del Sr. 
Albert Bertran “Tarragona Smart Mediterranean City”, i la direcció de treballs 
finals dels postgrau Smart Cities: Planificació i Gestió d’una Ciutat Intel·ligent. 

http://www.smartbamboo.es
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• Projecte Recercaixa “Paisatge i patrimoni identitari d’Europa”, projecte de re-
cerca que posa en valor la Catedral de Tarragona com a element cultural i 
social de la ciutat. La Càtedra coordina l’eix de polítiques públiques que, jun-
tament amb els eixos de recerca i educatiu, articula el projecte (2016-2019).

• Docència sobre el marc jurídic d’una smart city en el postgrau “ocial Smart 
Cities, organitzat per la Universitat de Barcelona (cursos 2017-18 i 2018-19)

• Participació en el nou Pla Estrategic Fundació Tarragona Smart Mediterranean 
Region. Amb la incorporació de Reus a la Fundació, ens replantegem els nos-
tres objectius i línies de treball i la nostra missió. Després d’un intens estudi 
sobre quin volem que sigui el nostre horitzó, es dissenya un nou Pla Estratègic 
amb visió de regió, de territori intel·ligent.

• Seguiment del projecte Tecnologia aplicada al turisme i patrimoni mitjançant 
una aplicació per a la recreació en realitat virtual del patrimoni romà de Tàrra-
co (l’Amfiteatre, el Circ Romà, el Fòrum i el recinte de culte, ubicat a l’actual 
Catedral), dirigit a mòbils, tauletes i ulleres 3D, de la Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean Region.

• Col·laboració en el projecte europeu de la Fundació Tarragona Smart Mediter-
ranean Region, Responsible Research & Innovation Learning (RRIL), finançat 
pel programa Erasmus+ 2018, aportant l’experiència en projectes d’impacte 
social. El consorci del projecte està liderat per la URV i el formen sis socis de 
Polònia, Finlàndia i l’Estat espanyol.

• Suport i col·laboració a l’Ajuntament de Tarragona i Fundació Tarragona Smart. 
Es va presentar la proposta a la convocatòria de Destinacions Turístiques Intel-
ligents del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, gestionada per l’entitat 
pública Red.es, dirigit a impulsar projectes orientats a la transformació digital 
de l’activitat turística. La proposta se centra en l’ús intensiu de les tecnologies 
de la informació i les comunicacions per proporcionar als visitants de la ciutat 
una aproximació més vivencial al seu patrimoni històric.

• Suport i col·laboració a l’ingrés de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean 
Region a la Red Elige, d’empreses locals d’interès general. Aquesta associació 
aglutina empreses de propietat majoritàriament municipal i entitats locals que 
presenten serveis d’interès general en qualsevol sector o àmbit d’actuació, amb 
l’objectiu de promoure els interessos comuns i fomentar l’eficàcia, l’eficiència, 
la competitivitat i la qualitat de servei a la ciutadania.

• Suport i col·laboració a la participació de la Fundació Tarragona Smart com 
a membre adscrit i impulsor del comitè científic de la iniciativa Som-InnPort, 
un nou ecosistema d’innovació del Port de Tarragona. Espai de col·laboració 
de l’Autoritat Portuària, en col·laboració amb les institucions de l’entorn, els 
stakeholders i la URV, per introduir tècniques innovadores en els processos, 
serveis i models de negoci del Port. Compta amb 12 entitats adherides i 23 
acords d’intencionalitat signats.

• Organització del Tarragona Smart Fòrum sota el títol “Reconèixer l’empenta, 
assumir el futur”, el 28 de febrer de 2019, a la Casa Joan Miret. La proposta 
reconeix l’empenta que professionals del sector públic i privat tenen en el 
territori d’influència per ajudar que aquesta zona del Mediterrani assumeixi 
l’arribada del futur per millorar la vida de les persones. Reconeixement ‘Màster 
Tecnologia Cotxe Elèctric’ i Reconeixement al Smart Classroom (URV).
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• Col·laboració i suport amb el Festival REC 2018: Jornada Professional REC 
2018 – Cinema i Tecnologia NOW i al concurs de curtmetratges EngegaR/48 
hores del mateix festival. 4 de desembre de 2018.

• Impuls i suport a la creació d’una plataforma de participació ciutadana “ALTAVEU 
CIUTADÀ, Tarragona regió intel·ligent”, en el marc del projecte Tarragona Smart 
Region. La plataforma busca disposar d’un baròmetre d’opinió, per conèixer què 
en pensa la ciutadania del territori i/o municipis concrets en relació amb temes 
sobre els interessos i qüestions clau per al projecte Tarragona Smart Region.

• Participació, col·laboració i suport amb la 1a Jornada Internacional Smart He-
ritage City, celebrada a Tarragona al mes d’octubre i centrada en el patrimoni 
com a motor del desenvolupament urbà intel·ligent mitjançant projectes con-
vertits en realitats i el pas de la tecnologia a la ludificació. La Jornada, amb 
150 participants i 5 taules de treball, consolida Tarragona com a referent de les 
smart heritage cities.

• Col·laboració amb la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region junt 
amb Adecco en el “Vermut TIC socialize amb enjoy!”, organitzat pel Cluster 
TIC Catalunya Sud el 12 de desembre.

• Col·laboració amb la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region, en co-
ordinació amb Tarragona Impulsa, l’Àrea de TIC de l’Ajuntament de Tarragona 
i la col·laboració de la Diputació de Tarragona, perquè el projecte Open Data 
Lab sigui referent al territori del Camp de Tarragona i el segon a tot Catalunya.

• Col·laboració en el “Partnership for the future of smart cities”, projecte europeu 
amb Turquia per l’intercanvi d’experiències de governança entre les ciutats de 
Çanakkale i Tarragona. La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region 
participa en el projecte ‘Partnership for the future of smart cities’. Es tracta 
d’un projecte europeu amb Turquia per l’intercanvi d’experiències de gover-
nança entre les ciutats de Çanakkale i Tarragona. El projecte, corresponent a la 
convocatòria “Town_Twinning_Actions” dins del règim de subvencions de la 
UE (TTGS), té un pressupost de 100 mil euros juntament amb les altres ciutats 
europees participants.

• Col·laboració de l’InJUÈ SMART Challenge, 2a edició i entrega de premis, del 
programa educatiu que combina l’estudi del territori amb l’aprenentatge sobre 
el bon ús de les noves tecnologies, organitzat per la Fundació i la cooperativa 
Combinats.

• Suport a les jornades amb el professor Richard R.Schrock, químic i profes-
sor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de química l’any 
2005, impulsades pel Centre d’Innovació AMIC (Aplicacions Mediambientals 
i de Catàlisi) i la URV. Impartrició del seminari ‘‘Advances in the Metathesis of 
Olefins with Molybdenum Catalysts” a l’ETSEQ.

• CÀTEDRA TELEFÓNICA: La Càtedra Tarragona Smart City ha resultat guanya-
dora de la primera convocatòria d’un concurs de càtedres per part de Telefóni-
ca per donar suport econòmic a dues càtedres de Catalunya. La dotació per a 
cada iniciativa és de 22.500 euros (l’altra càtedra premiada és Cognitive IoT). 
A la convocatòria hi podien participar totes les universitats catalanes; com a 
novetat, es valorava la participació de forma conjunta en equip per afavorir la 
col·laboració entre el sector universitari. En aquest sentit, SmartCity – Agenda 
Urbana Europea es presentava en tàndem entre la Universitat de Barcelona i 
la Universitat Rovira i Virgili, i Cognitive IoT entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.
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• Després de l’èxit del curs 2017-18 del postgrau en Smart City: Planificació 
d’una Ciutat Intel·ligent de la URV, el professorat organitzat al voltant de l’en-
titat knowurban impulsa un nou màster internacional Smart City Manager, que 
es podrà impartir en línia tant en castellà com en anglès. El nou màster, coordi-
nat per Zigurat Global Institute of Technology, compta amb la col·laboració de 
la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region i l’Associació KNOWUR-
BANNET. Té com a objectiu remodelar la planificació i el disseny urbà, sota 
un marc multidisciplinari del concepte de ciutat intel·ligent, dotant els partici-
pants de les noves competències requerides per desenvolupar-se´, com l’Smart 
City Managers o Urban Technologists.

• Col·laboració amb la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region i el Pro-
grama d’Innovació Pedagògica STEAMcat (d’impuls de les vocacions científi-
ques, tecnològiques, en enginyeria i en matemàtiques) per aimpulsar projectes 
de base tecnològica als centres educatius. L’objectiu és actuar sobre el dese-
quilibri entre la demanda laboral en aquestes matèries i el nombre de persones 
titulades, tot fomentant la igualtat de gènere i fent incidència sobretot amb les 
noies, amb l’equitat sociocultural i socioeconòmica, i la inclusió de l’alumnat 
i de persones amb dificultats socials

• Segona jornada de l’Univers SER Tarragona-Ràdio Reus, 14 de març, envers 
el present i futur del territori com a segona àrea metropolitana de Catalunya. 
El debat pretén debatre i reflexionar sobre el passat, present i futur del nostre 
territori en diferents àmbits com ara l’economia, la política, la sanitat o la mo-
bilitat, entre molts d’altres. Amb la mirada oberta, l’objectiu és esdevenir una 
àgora del diàleg territorial amb totes les claus per entendre i analitzar el mo-
ment actual. Taula rodona amb la participació de Francesc Xavier Grau, exrec-
tor de la URV i impulsor de la Regió del Coneixement; María José Figueras, 
actual rectora de la URV; Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, 
i Santiago Castellà, director de la Càtedra Smart City.

• Diàlegs sobre identitat europea i patrimoni urbà: conversa a cinc veus sobre 
la identitat europea i el patrimoni urbà. Santiago Castellà, director de Càtedra 
Smart Mediterranean City de la URV, ha moderat la taula, que ha comptat amb 
la participació de Gerardo Boto, professor d’Història de l’Art Medieval de la 
Universitat de Girona, que ha presentat el projecte Cathedral Cities: Memori-
es, Landscapes and Identitarian Heritage of Europe; Antoni Pérez Portabella, 
professor de Comunicació Audiovisual de la URV i creador del joc interactiu 
PACTUM; Joan Menchon, arqueòleg municipal de l‘Ajuntament de Tarrago-
na; Fernando Olivan, expert en elements històrics, dret i identitat europea, i 
Cristina Gutiérrez-Cortines, exmembre del Parlament Europeu, historiadora i 
doctora en Història de l’Art. 

• Ponent de les XXVI Jornades Científiques: “Economia circular: utopia o realitat?”, 
organitzades per Mare Terra Fundació Mediterrània - Mediterrània Centre d’Ini-
ciatives Ecològiques i la Universitat Rovira i Virgili. 15 de novembre de 2018.

• Impuls a la creació de l’ÀGORA SIRUSA. El 6 de juny de 2019 es va celebrar, 
coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la primera jornada de debat, 
ÀGORA-SIRUSA, destinada a conscienciar els membres de la Mancomunitat 
sobre la preservació del medi ambient i la sostenibilitat en aspectes com la 
gestió de l’aigua, l’energia i els residus, els efectes del model de consum o la 
necessitat de l’economia circular. La primera jornada va comptar amb la po-
nència titulada “Del cambio climático a la emergencia climática”, a càrrec del 
Dr. Enric Aguilar, del Centre en Canvi Climàtic (C3) de la URV.
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Espais de participació i dinamització universitat-societat:

• SmartCatSud. Impuls, participació i seguiment del grup de treball conformat per 
onze ajuntaments de la província de Tarragona, el Consell Comarcal del Tar-
ragonès i la Diputació de Tarragona per potenciar l’administració electrònica i 
desenvolupar ciutats intel·ligents. 

• Clúster TIC Catalunya Sud. Participació des de la Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean en la direcció del Grup de Treball d’Smart Cities i en la Junta 
Directiva.

• RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes). Participació des de la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranean en l’associació formada per 65 ciutats de l’Es-
tat espanyol amb vocació smart. Participació en el Comitè Tècnic i en grups 
de treball.

• Open Future Tarragona. Participació des de la Fundació Tarragona Smart Me-
diterranean en el naixement i seguiment del programa coordinat per Tarragona 
Impulsa.

• European Innovation Partnership Smart Cities and Communities (EIP-SCC). Pla-
taforma d’interacció de la Comissió Europea entre els agents del sector de ciu-
tats intel·ligents amb abast europeu. Participació des de la Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean en el grup de treball de districtes sostenibles.

• Smart Foment. La Càtedra participa en el Fòrum Assessor d’Smart Foment, 
programa d’impuls de les smarts cities creat per Foment del Treball Nacional.

• Smart City Expo World Congress. Participació amb un estand i organització 
d’activitats sobre química intel·ligent.

• Ris3Cat – Comunitat de l’energia. Grup de treball per desenvolupar projectes de 
l’energia, dins de la comunitat Ris3Cat, que fomenta grans projectes d’R+D+I. 
Durant el 2016 la Fundació s’ha incorporat a la comunitat de l’energia, coordi-
nada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, amb la finalitat de conèi-
xer els projectes que s’hi pretenen desenvolupar i, posteriorment, formar-ne part.

• Open Energy Institute és una entitat que fa més de set anys que promou activitats 
relacionades amb el món de l’energia i la sostenibilitat, com ara fòrums, semi-
naris, tallers i congressos, en col·laboració amb ajuntaments com Valls, Salou, 
Cambrils, Saragossa, Lleida o Tarragona, entre altres institucions i entitats.

• Participació en el projecte i sessions de treball de Regió del Coneixement: Ca-
talunyaSud 2040, impulsat per a la Càtedra Tarragona Regió del Coneixement, 
la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

• ÀGORA-SIRUSA, destinada a conscienciar els membres de la Mancomunitat 
sobre la preservació del medi ambient i la sostenibilitat en aspectes com la 
gestió de l’aigua, l’energia i els residus, els efectes del model de consum o la 
necessitat de l’economia circular.

• Open DATA Lab Tarragona (OpenDATALabTGN) és un espai dedicat a la di-
vulgació, promoció i formació en la reutilització de les dades i la generació de 
valors econòmics al voltant de les dades obertes. Es crea per generar un focus 
de coneixement i generar oportunitats a partir de dades obertes al Camp de 
Tarragona. La nostra missió és compartir la importància de les dades obertes i 
promoure l’emprenedoria basada en Open Data.
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Càtedra de Dolor Infantil URV-Fundación GRÜNENTHAL

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials. 
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n. 43007 Tarragona
Tel.: 977 558 658
catedra.dolorinfantil@urv.cat

http://www.dolor-infantil.catedra.urv.cat/

Dr. Jordi Miró, director

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

Fundación Grünenthal

Principals activitats:

• Organització de la III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil celebrada l’1 de 
febrer de 2018 al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Madrid), amb 
l’assistència de 218 participants. 

• Lliurament del V Premi de reconeixement a la lluita contra el dolor infantil. 

• 1 conferència plenària en un congrés. 

• 5 conferències convidades en jornades científiques. 

• Presentació de 10 pòsters, 1 dels quals en un congrés internacional.

• Publicacions: 11 publicacions en premsa, 13 publicades i 5 manuscrits enviats 
per publicar. 

• 1 conferència divulgativa. 

• Participació en el programa de La Sexta ¿Qué me pasa, Doctor?, el 9 de de-
sembre de 2018.

• 149 inputs de premsa, tant en format paper com premsa digital, televisió i ràdio, 
amb un total l’abast d’audiència aproximat de 23.136.644 persones i amb un 
valor publicitari equivalent aproximat de 322.890,45 €.1

mailto:catedra.dolorinfantil@urv.cat
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• Lideratge de 7 projectes de recerca. 

• Convocatòria del VI Premi de reconeixement de la lluita contra el dolor infantil. 

• Activitats en procés: organitzar la IV Jornada nacional sobre dolor infantil. 

• Pendent de resolució 4 projectes relacionats amb l’estudi del dolor crònic infantil. 

Campanyes en marxa:

Campanya “Borremos el dolor infantil” 

• La iniciativa “Borremos el dolor infantil” és una iniciativa composta per di-
ferents activitats amb un objectiu comú: sensibilitzar, educar i promoure la 
investigació en el dolor crònic. 

Concurs de dibuix “Esborrar el dolor infantil” 

• Acció de conscienciació i sensibilització amb el dolor crònic infantil a les uni-
tats de dolor infantil dels hospitals de l’Estat espanyol mitjançant un concurs 
de dibuix en el qual els infants plasmen com esborrarien els dolor. La finalitat 
d’aquest concurs és didàctica i pretén facilitar la comprensió del dolor crònic, 
els seus efectes i com es pot millorar la qualitat de vida dels qui ho pateixen. 

Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials. 
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Dra. Carme Oriol Carazo, directora

Dr. Magí Sunyer, subdirector

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

Fundación Privada Mútua Catalana
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Principals activitats: 

Les principals activitats que la Càtedra ha realitzat durant aquest any se situen en tres àmbits: 
la divulgació, la recerca i la transferència. 

La divulgació ha estat una eina indispensable per garantir unes activitats dedicades a l’es-
tudi i la projecció de la literatura de qualitat i proximitat. Durant el curs 2018-2019 el lloc 
web de la Càtedra (www.baixeras.catedra.urv.cat) ha estat utilitzada per donar a conèixer 
la Càtedra i difondre’n totes les activitats. 

El 17 d’octubre del 2018 la Càtedra va organitzar la V Jornada de la Càtedra Baixeras, 
aquest cop dedicada a les figures d’Aureli Capmany i Maria Aurèlia Capmany. La jornada, 
celebrada a la sala de graus del campus Catalunya de la URV, s’engegà amb la conferència 
«Cançons per construir la història d’un país: el cançoner d’Aureli Capmany», de Jaume 
Ayats, que parlà sobre la voluntat de Capmany de construir una cultura popular de caràc-
ter nacional a partir de l’oralitat i la cançó. Tot seguit, Francesc Massip explicà diferents 
trets de les danses catalanes i la importància d’aquestes per Aureli Capmany amb «Aureli 
Capmany i la dansa». Després d’una pausa, Roger Costa definí la figura intel·lectual de 
Capmany, les seves motivacions i els seus procediments metodològics a «Aureli Capmany, 
un folklorista entre el romanticisme i el positivisme». La darrera conferència d’un matí mar-
cat per l’alta assistència a la jornada fou la de Dolors Llopart: «Aureli Capmany, folklorista 
apassionat i mestre versàtil». 

La primera conferència de la tarda, ja dedicada concretament a Maria Aurèlia Capmany, 
fou «L’Aureli i la Maria Aurèlia, rondalles i cançons», on Montserrat Palau explicà la relació 
entre l’un i l’altra a partir de la tradició oral popular. Tot seguit, Guillem-Jordi Graells parlà 
de la figura de Maria Aurèlia Capmany com a intel·lectual amb «Maria Aurèlia Capmany, 
escriptora i intel·lectual».

A continuació es lliuraren les beques Josep Anton Baixeras Sastre – Fundació Privada Mú-
tua Catalana per cursar el doctorat en Filologia Catalana, dins el programa de doctorat 
d’Estudis Humanístics de la URV. Berta Sans Monroig i Elena Fierli van ser les estudiants 
guanyadores de les dues beques predocturals que atorga anualment la Càtedra, patrocina-
des per la Fundació Privada Mútua Catalana i que arriben a la 4a edició. Sans elaborarà 
la tesi, dirigida pel Dr. Pere Navarro, a partir d’un estudi geolingüístic sobre els parlars de 
la comarca del Baix Maestrat, mentre que Fierli durà a terme una tesi dirigida per la Dra. 
Montserrat Palau sobre les presentacions dels cossos i de les sexualitats en els llibres il-
lustrats publicats a Catalunya per a la franja d’edat de 0 a 18 anys.

Finalment, es presentà el quadern Traducció literària de la Càtedra i el volum quart de 
l’Obra completa de Josep Anton Baixeras, amb els ponents Magí Sunyer, Alba Tomàs, Josep 
Anton Codina i Jordi Jané. La jornada conclogué amb l’espectacle Carme Sansa diu i canta 
Maria Aurèlia Capmany, en què Sansa interpretà diferents peces de Capmany acompanya-
da a l’acordió per Jaume Mallofré.

El 13 de novembre la Càtedra organitzà, juntament amb l’associació Escriptors del Camp 
de Tarragona i el Departament de Filologia Catalana de la URV, el ja tradicional «Balanç 
d’un any de literatura». Es tracta d’un esdeveniment que tracta de dur a terme una revisió 
del panorama literari de l’últim any a les nostres comarques. L’acte comptà amb les inter-
vencions de Marc Rovira, que parlà sobre la narrativa, i d’Isabel Ortega i Lurdes Malgrat, 
que exposaren el balanç de la poesia de l’anterior any. L’acte tingué lloc a la Biblioteca 
Pública de Tarragona.

http://www.baixeras.catedra.urv.cat


50

El 21 de novembre la Càtedra col·laborà en un seminari que organitzaren el Grup de Re-
cerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) i el grup de recerca Literatura, Iconografia 
i Recepció de l’Antiguitat clàssica (LIRA). La jornada, titulada «La llegenda: entre la litera-
tura i el folklore», s’engegà amb la intervenció de la doctora Carme Oriol, que parlà sobre 
els contorns de lla llegenda en el folklore. Tot seguit, el professor Jesús Carruesco dissertà 
sobre llegenda i mite en el món grec, i a continuació la professora Diana Garostidi feu una 
ponència sobre personatges llegendaris de la Roma arcaica i republicana. El doctor Magí 
Sunyer, per la seva banda, parlà sobre llegenda i romanticisme català, mentre que el doctor 
Emili Samper digué una conferència sobre les tradicions del Vallès de Francesc Maspons 
i Labrós. Després d’una pausa, Albert Oliva parlà sobre llegenda i festa en Narcís Oller i 
Josep Aladern, mentre que Jordina Gort dissertà sobre la llegenda del comte Arnau vista per 
Frederic Soler. Finalment, la doctora Montserrat Corretger explicà la llegenda en la prosa 
narrativa de Carner, López-Picó i Maseras, i la doctora Montserrat Palau, per la seva banda, 
feu una conferència titulada «Folklore i llegenda en el teatre de Ventura Gassol: “La mort 
de l’os”». La jornada conclogué amb un debat.

Els dies 19, 20 i 22 de febrer del 2019 tingueren lloc les jornades «El plaer d’escriure. 
Jornades Jordi Tiñena: obra literària i pedagògica», organitzades per la Càtedra amb la col-
laboració d’un gran nombre d’entitats. Amb aquestes jornades, els escriptors, la ciutat i la 
Càtedra volgueren recordar la figura de l’escriptor Jordi Tiñena, a pràcticament un any de 
la seva mort, dedicant-li unes jornades d’estudi. Al mateix temps, amb aquestes jornades es 
volgué reconèixer el patrimoni literari territorial. Obertes al públic, i especialment als seus 
lectors i al professorat de secundària, onze experts (professors d’universitat i de secundària, 
escriptors i periodistes) hi analitzaren la seva obra des de diferents punts de vista. Les con-
ferències es publicaran en un llibre.

La inauguració de les jornades, que tingué lloc el 19 de febrer al Saló de Plens de l’Ajun-
tament de Tarragona, comptà amb la professora del Departament de Filologia Catalana de 
la URV Margarida Aritzeta, que pronuncià una conferència sobre l’obra de Jordi Tiñena i la 
literatura universal. Les jornades tingueren lloc els dies 20 i 22 de febrer a la sala de graus 
del campus Catalunya de la URV. El primer dia comptà amb les conferències «Jordi Tiñena, 
obra literària i pedagògica. El plaer d’escriure»; «Un escriptor per a escriptors», a càrrec del 
narrador de ficcions Gustavo Hernàndez Becerra; «Articles valents», pel periodista Fran-
cesc Domènech; «La identitat contemporània: Mort a Menorca i Els vespres de don Magí 
Castellarnau», a càrrec de l’escriptor i professor de literatura a la URV Magí Sunyer; «Jordi 
Tiñena i la novel·la negra», pel periodista i escriptor Jordi Cervera, i «Les novel·les de la 
memòria històrica en l’obra de Jordi Tiñena: L’obra del coronel i Peix de gat», a càrrec de 
la professora de llengua catalana i literatura Lurdes Malgrat. El segon dia tingueren lloc les 
conferències «Una lectura de Peix de gat», a càrrec de la professora d’ensenyament secun-
dari i de batxillerat de llengua catalana i literatura Teresa Sánchez; «La ciutat de Tarragona a 
l’obra narrativa de Jordi Tiñena», per l’escriptor de Joan Cavallé; «El nen del canòdrom, els 
estudis literaris i la casa de la literatura», pel filòleg i escriptor Adam Manyé; «Els clàssics 
del Jordi, una època fructífera», a càrrec de la professora de literatura catalana Montserrat 
Cendra, i «La mar a l’obra de Jordi Tiñena», per l’escriptor i doctor en Filosofia Enrique Gó-
mez León. Les jornades comptaren amb la col·laboració i el suport de la Fundació Privada 
Mútua Catalana.

El 26 de març, la Càtedra, juntament amb el Grup de Recerca Identitats en la Literatura 
Catalana (GRILC) i l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana, organitzà 
la conferència «“Once Upon a Time” and “Happily Ever After”: Were These Words Ever 
Really Used By Traditional Narrators?», que pronuncià el professor de la Universitat de 
Tartu (Estònia) Jonathan Ropper. La conferència tingué lloc a la sala de graus del campus 
Catalunya de la URV.
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Per últim, el dijous 30 de maig es dugué a terme la presentació del llibre La direcció lite-
rària d’Edicions Proa a l’exili. Epistolaris de Joan Puig i Ferreter. L’acte, organitzat per la 
Càtedra, tingué lloc a la sala de graus del campus Catalunya de la URV. Hi intervingueren 
el doctor Antoni Isarch i l’autor del llibre, Oriol Teixell, i presentaren l’acte la doctora Car-
me Oriol, directora del Departament de Filologia Catalana, i un representat de la Fundació 
Privada Mútua Catalana.

D’altra banda, pel que fa a les activitats de recerca, s’han pressupostat dues beques Josep 
Anton Baixeras – Fundació Privada Mútua Catalana per cursar el doctorat en Filologia Ca-
talana, dins el programa de doctorat d’Estudis Humanístics de l’Escola de Postgrau i Docto-
rat de la URV durant tres cursos consecutius a temps complet o durant cinc cursos a temps 
parcial pel curs 2018-2019. Les beques, que arriben ja a la seva quarta edició, han estat 
adjudicades a Berta Sans Monroig, que elaborarà una tesi dirigida pel Dr. Pere Navarro a 
partir d’un estudi geolingüístic sobre els parlars de la comarca del Baix Maestrat, i a Elena 
Fierli, que durà a terme una tesi dirigida per la Dra. Montserrat Palau sobre les representa-
cions dels cossos i de les sexualitats en els llibres il·lustrats publicats a Catalunya per a la 
franja d’edat de 0 a 18 anys.

I pel que fa a les activitats de transferència, s’ha publicat el quart volum de la col·lecció 
Quaderns de la Càtedra Baixeras, difusora d’algunes de les activitats de la Càtedra de 
màxim interès social i intel·lectual: la traducció literària. Aquest quart volum reuneix les 
aportacions a les IV Jornades de la Càtedra Josep Anton Baixeras, celebrades durant el 
novembre del 2017, en què van participar Dolors Udina amb la conferència «Traduir per 
llegir a fons (La senyora Dalloway, de Virginia Woolf)», Francesc Parcerisas amb «Traduir 
J.R.R. Tolkien», Xavier Farré amb «El món (poema ingenu). Un cicle de poemes de Czesław 
Miłosz per traslladar-nos a una altra realitat de traduccions», Joaquim Mallafré amb «Espi-
golant traduccions», Joan Cavallé amb «Traduir Beckett: Catastrophe» i Albert Mestres amb 
«Testimoni de traductor: quatre traduccions literàries particulars».

Per últim, el 2019 s’ha publicat el segon volum de la col·lecció Patrimoni Literari, de 
Publicacions URV, titulat Història de la literatura popular catalana, coordinat per la Dra. 
Carme Oriol i el Dr. Emili Samper. La col·lecció compta amb el suport de la Càtedra Josep 
Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català i del Grup de Recerca Identitats en la Literatura 
Catalana (GRILC). Es tracta d’una col·lecció especialitzada en patrimoni literari, entès en 
un sentit ampli, que comprèn tant l’obra literària com tot allò que hi està relacionat, des 
de l’escriptor i les circumstàncies de la creació fins a la transmissió dels textos i la gestió. 
Es proposa contribuir a eixamplar les plataformes de difusió dels estudis generals de lite-
ratura i de teoria literària, no necessàriament centrats en l’univers lingüístic català. Aquest 
volum, en concret, pren com a objecte d’estudi la literatura popular, entesa en el sentit 
que en anglès es dona al terme folk literature i que representa com a mínim la meitat de la 
literatura que es produeix en una cultura. Més concretament, el llibre se centra en l’estudi 
de la història de la literatura popular catalana i té per objectiu explicar la importància que 
ha tingut en el passat i encara té avui dia aquesta branca del saber en tots els territoris de 
parla catalana: Catalunya, les Illes Balears i Pitiüses, el País Valencià, el Carxe, la Franja 
d’Aragó, Andorra, la Catalunya del Nord i l’Alguer. El llibre és una obra col·lectiva en la 
qual hi han participat setze investigadors de diverses universitats i centres de recerca. En el 
marc d’aquesta col·laboració, s’han estudiat els autors, les obres, les institucions i els pro-
jectes que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament de la literatura popular 
en cadascun d’aquests territoris des dels inicis del sorgiment del folklore com a ciència, a 
mitjans segle xix, fins a l’actualitat.
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Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret

Càtedra per al foment de la generació i socialització de coneixement en l’àmbit del dret 
ambiental i la reflexió sobre qüestions vinculades a problemàtiques ambientals.
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Dr. Antoni Pigrau Solé, director

Dra. Lucía Casado Casado, subdirectora

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

Ajuntament de Tarragona

Principals activitats:

• Màster universitari en Dret Ambiental (MUDA), que el curs 2018-2019 ha 
arribat a la seva 13a edició (5a en l’actual modalitat virtual). Aquest màster 
consta de 120 crèdits repartits en dos cursos i s’imparteix en modalitat virtu-
al, amb la possibilitat opcional de cursar l’últim quadrimestre del segon curs 
de forma presencial.

• 4 seminaris de formació, en el marc del MUDA.

• 7 seminaris de recerca en temes relacionats amb el dret ambiental.

• CEDAT Mediterranean Courses on Environmental Justice 2019, 25 de juny-3 
de juliol 2019.

• IV Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC): New Trends 
in Environmental Litigation: Issues of Theory and Practice, 27-28 juny 2019.

• III Jornades de Medi Ambient i Ens Locals, coorganitzades amb la Càtedra d’Es-
tudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, el Departament de Dret Públic de 
la URV i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, 9 de maig i 6 de juny de 2019.

• Defensa de 4 tesis doctorals i 7 treballs finals de màster (convocatòria de juliol).

• Participació en 9 projectes de recerca finançats en l’àmbit del dret ambiental o 
en temes afins, amb investigador principal membre del CEDAT, i participació 
de membres del CEDAT en 12 projectes de recerca finançats en aquest mateix 
àmbit, amb investigador principal extern al CEDAT.
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• Participació en 22 projectes o contractes finançats de transferència en l’àmbit del 
dret ambiental o en temes relacionats amb la recerca dels membres del CEDAT.

• Publicació de 44 articles en revistes científiques indexades (JCR, CARHUS, 
LATINDEX, SCOPUS); 6 llibres dirigits, coordinats o editats; 1 monografia; 64 
capítols de llibre; 6 articles en revistes científiques no indexades, i 3 publicaci-
ons no subsumibles en les categories anteriors, com ara informes, comentaris i 
recensions (dades de l’any 2018)

• Presentació de 98 ponències o comunicacions, congressos, seminaris o jornades 
científiques (dades de l’any 2018).

• Publicació de la Revista Catalana de Dret Ambiental, núms. 9(2) i 10(1).

• Publicació dels llibres 10 i 11 de la col·lecció Quaderns de Dret Ambiental.

• Publicació del Butlletí del CEDAT, núms. 103 a 112.

• IV Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental 
(2018), convocat per la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i el CEDAT.

• Projecte “Horts socials a la URV: l’educació ambiental per a la innovació soci-
al”, amb la participació de sis centres de la URV, guardonat amb el Premi del 
Consell Social URV a la qualitat docent, en la modalitat col·lectiva 

Càtedra URV per l’Estudi del Fet Casteller

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials.
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Tel.: 977 558 615

Dr. Josep Sánchez Cervelló, director

 

 

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

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Diputació de Tarragona

Colla Vella dels Xiquets de Valls
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Principals activitats: 

• Recerca i redacció del tercer volum de la col·lecció Xiquets de Valls. Origen i 
història dels castells.

• Reedició del llibre Els orígens del fet casteller: Del ball de valencians als Xi-
quets de Valls (del segle XVIII al 1849).

• Socialització dels resultats de la recerca:

 – Un dels objectius de la Càtedra del Fet Casteller és la socialització dels 
resultats que s’han obtingut en la recerca realitzada, per la qual s’ha posat 
en marxa una campanya de presentacions que, un cop exhaurits els exem-
plars, es va haver d’aturar.

 – Dersprés de reeditar el llibre Els orígens del fet casteller: Del ball de va-
lencians als Xiquets de Valls (del segle XVIII al 1849) i publicar el conte 
infantil Isidre de Rabassó. Fer castells és necessari, la URV i la Colla Vella 
han distrobuït les obres per diverses escoles del territori i, també, a les 
colles castelleres amb qui comparteixen diades, com per exemple Cas-
tellers de Vilafranca, Xiquets de Tarragona, Castellers de Lleida, Xiquets 
de Reus, Nois de la Torre, Castellers d’Altafulla i Colla Jove de Tarragona, 
entre d’altres.

• Col·laboració amb l’Enciclopèdia dels castells:

 – Durant el novembre de 2018 Cossetània Edicions ha publicat el tercer vo-
lum de l’Enciclopèdia Castellera: Tècnica i ciència. La col·laboració entre 
els dos projectes s’ha materialitzat amb la participació activa del director 
de la Càtedra, el Dr. Josep Sánchez Cervelló, i l’investigador Dr. Àlex Cer-
velló Salvadó en el comitè executiu de l’Enciclopèdia Castellera. Actual-
ment s’està treballant amb el pròxim volum.

• Col·laboració amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls:

 – Al llarg de l’any 2018 la Colla Vella ha realitzat dos projectes molt desta-
cats i relacionats amb la història dels Xiquets de Valls, pels quals van sol-
licitar el suport i assessorament de la Cátedra. El primer dels projectes ha 
estat la celebració del centenari de la mort de l’Isidre Tondo Ballart, Isidre 
de Rabassó. El segon projecte ha estat l’edició del conte infantil Isidre de 
Rabassó. Fer castells és necessari. Aquest conte, realitzat per la Colla amb 
la col·laboració de la Generalitat, la Diputació i la URV, pretén donar a 
conèixer la història i els valors dels castells als més petits. L’aportació de la 
Càtedra ha estat l’assessorament històric i la revisió dels textos, per tal de 
garantir-ne el rigor. Al llarg d’aquest centenari s’han organitzat conferènci-
es, xerrades històriques, exposicions, etc. L’aportació de la Càtedra ha estat 
l’assessorament històric i la revisió de diversos textos.
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Càtedra URV d’Entorns Saludables 

Càtedra pel foment de la transferència de coneixement i la innovació    

C/ Sant Llorenç 21- 43201 Reus (Tarragona)
Tel. 977 758920

Dra. Rosa Solà Alberich, directora

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

Activa Mutua 2008

FCC S.A.

URV

Diputació de Tarragona (PECT: TurisTIC en família)

Principals activitats:

• Analitzar l’estat de l’art sobre els criteris d’entorn laboral saludable.

• Difondre resultats dels criteris d’entorn laboral saludable

• Desenvolupar una revisió sistemàtica sobre el tipus d’intervenció en l’empresa 
que pot millorar les variables relacionades amb el treball (presentisme, absen-
tisme, productivitat, etc.).

• Treballar en col·laboració de la cap de l’Oficina de Prevenció de riscos labo-
rals (OPRL) per tal de dissenyar el pla d’actuació de la URV com a Universitat 
Saludable i difondre’n els resultats.

• Donar suport a FCC SA, per desenvolupar un projecte de promoció de la salut 
en l’empresa a partir de l’anàlisi de l’estat de salut dels seus treballadors.

• Desenvolupar un projecte de promoció de la salut als restaurants del Camp 
de Tarragona, amb l’objectiu de millorar l’oferta saludable de les seves cartes i 
millorar la gestió i control dels al·lèrgens.

• Realitzar una revisió sistemàtica per conèixer quin tipus d’intervencions en els 
restaurants són efectives per millorar l’oferta saludable.
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Càtedra URV-WFNR sobre Fruita Seca

Càtedra per al foment de la transferència de coneixement i la innovació.
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus
Carrer de Sant Llorenç, 21. 43201 Reus 
Tel. 977759313

http://www.urv.cat/ca/societat-empresa/catedres/

Dr. Jordi Salas-Salvadó, director

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

Fundació Privada Internacional Nut and Dried Fruit (INC)

Principals activitats: 

• L’INC World Forum for Nutrition Research and Dissemination, liderat per Jordi 
Salas-Salvadó, president del Comitè Avaluador, l’òrgan encarregat de revisar i 
prioritzar les aplicacions segons criteris científics, ha dut a terme les següents 
convocatòries de projectes / beques de recerca:

 – Convocatòria per projectes de recerca 2018. Projecte guardonat: “Clinical 
study - Optimising gut health: physiological, microbiological and metabo-
lomic effects of dried fruit”.

 – Convocatòria per a projectes de promoció i difusió 2018. Projectes guardo-
nats: “Nuts and the new dietary styles” i “Dissemination of results from the 
secondary analysis of nut consumption in the 2011-13 Australian Health 
Survey”.

 – Convocatòria per estudis (publicacions) d’accés obert: s’han finançat 6 
publicacions.
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Organització de congressos:

• S’ha organitzat el Congrés Anual Mundial de Fruita Seca (INC World Nut 
and Dried Fruit Congress), 37a edició, a Sevilla, 23-25 maig de 2018 (https://
nutfruitcongress.org/sevilla2018/) i la 38a edició a Boca Ratón (Florida, EUA) 
el 23-25 de maig de 2019 (https://nutfruitcongress.org/bocaraton2019/), on Jor-
di Salas-Salvadó ha dut a terme la sessió científica “Nutrition Seminar” sobre 
els darrers avenços sobre la recerca en relació amb els efectes beneficiosos de 
la ingesta de la fruita seca sobre la salut, a més de participar com a membre en 
el Comitè Organitzador.

Participació en congressos

• Congrés: 36th International Symposium on Diabetes & Nutrition (Opatija, Croà-
cia, 27-29 de juny de 2018), organitzat pel Study Group on Diabetes and Nu-
trition of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Ponència 
invitada: “Nuts and cardiovascular disease prevention” (Jordi Salas-Salavadó) a 
la sessió científica “Nuts in the prevention of diabetis and its complications”.

Activitats de difusió i divulgació

• Memòria anuals de les activitats de la Càtedra.

• Publicació de 3 números l’any de la revista Nutfruit (març, juliol i novembre), 
amb una circulació de 2.500 exemplars i una difusió en línia dirigida a empreses 
i institucions membres de l’INC. Articles publicats a la revista

 – “Almonds and chocolate, the perfect combination for cardiometabolic 
health?” Paz-Graniel I i Jordi Salas-Salvadó.

 – “Nuts as part of cancer recurrence prevention”. Paz Graniel I, Rosique-
Esteban N, i Jordi Salas-Salvadó.

 – “Nut intake and its link with glucose/insulin metabolism and inflammatory 
parameters: is adiposity mediating these associations?” Hernández-Alonso 
P i Jordi Salas-Salvadó.

• Publicació mensual d’una butlletí electrònics sobre activitats en relació amb 
la indústria, recerca, regulació i una secció sobre estudis de fruita seca i la 
nutrició i salut. 

• Divulgació dels beneficis de salut del consum de fruita seca a través del Blog 
Nutfruit & Health.

• Publicació de fins a 8 comunicats de premsa.

• Publicació del metanàlisi: Becerra-Tomás N, Paz-Graniel I, Kendalle C, Kahle-
ovah H, Rahelić D, Sievenpiper JL, Salas-Salvadó J. Nut consumption and inci-
dence of cardiovascular diseases and cardiovascular disease mortality: a meta-
analysis of prospective cohort studies. Nutrition Reviews 2018 (en premsa).

https://nutfruitcongress.org/sevilla2018/
https://nutfruitcongress.org/sevilla2018/
https://nutfruitcongress.org/bocaraton2019/
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Càtedra Fundació Duanera-URV d’Estudis Duaners

Càtedra per al foment de l’extensió de coneixement i la reflexió sobre qüestions vinculades 
a problemàtiques socials. 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV
Avda. Catalunya, 35. 43002, Tarragona 
Tel. 977558319 
angel.urquizu@urv.cat

Dr. Ángel Urquizu, director

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

Fundació per a la Difusió del Coneixement i el Dret Duaner

Principals activitats:

• Contractació d’una becària de recerca en estudis duaners (estudiant del màster 
en Dret de l’Empresa i la Contractació).

• Celebració del seminari internacional “Comerç transnacional, ports i duanes”, 
26 de setembre de 2018.

• Celebració de la Jornada “Comerç transnacional. Economia digital: tributs i 
duanes”, amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària i el Col·legi d’Advocats 
de Tarragona, 28 de maig de 2019.

• Proposta de màster en Dret de Duanes, URV, curs 2019-2020. 

Oficina Tarragona regió del coneixement - OTCR

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

mailto:josepramon.fuentes@urv.cat
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Àmbits d’actuació

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

Àmbit innovació tecnològica: assessora empreses i institucions en la cerca de finançament 
públic per a activitats d’R+D+I, sigui quin sigui l’administració o organisme subvenciona-
dor, com el programa H2020 de la CE, el CDTI de MINECO, ACCIÓ de la Generalitat, etc. 
Actua d’enllaç entre l›entitat sol·licitant i l’administració, orienta en l›estructuració dels 
projectes i en la redacció de les memòries de sol·licitud i dona suport en la cerca de soci 
o proveïdor tecnològic, etc.

Àmbit atracció de talent: assessora empreses i entitats públiques en la cerca de finança-
ment i els dona suport per tal d’atreure personal qualificat que s’integri en la seva organit-
zació i desenvolupi i impulsi activitat innovadora. Hi ha un conjunt de programes i convo-
catòries que financen l’atracció de talent, entre d’altres: Beatriu de Pinós de la Generalitat, 
Torres Quevedo, EMPLEA, etc., del MINECO; Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), de 
l’H2020, amb les diferents modalitats, com els Individual Fellowship (IF), les International 
Training Networks (ITN) o bé el COFUND.

Àmbit estratègic territorial: assessora clústers, institucions i administracions públiques per-
què participin en diferents programes de finançament de la innovació o d’estructuració del 
sistema innovador, per exemple el FEDER o el LIFE+ de la CE; el Ciudades de la Ciencia 
y la Innovación del MINECO, o el programa Catalonia Clústers d’ACCIÓ, etc. Ajuda en 
l’orientació i la sol·licitud dels seus projectes estratègics, en la redacció de memòries i en 
alguns casos concebent i impulsant projectes col·laboratius entre diferents entitats. 

Funcionament de l’Oficina a l’empresa del territori

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

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

Si l’agent econòmic decideix presentar una sol·licitud a la convocatòria que ha detectat 
com a oportunitat de finançament, l’Oficina dona suport al sol·licitant i li facilita la con-
cepció, redacció i realització de projectes d’R+D+I.

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



60

Algunes activitats de l’OTRC durant el curs 2018-19

Jornades

# ESDEVENIMENT ORGANITZAT DATA

1 International MSCA-IF Workshop Tarragona 07/03/2018

2 Sessió informativa H2020-Marie S. Curie IF Call 2018 16/04/2018

3 Seminari Beatriu de Pinós 2018 25/01/2019

4
Estratègies fiscals per a empreses derivades (spin-off) i emergents 

(start-up)
15/03/2019

5 Marie Sklodowska-Curie Actions-IF 2019 30/05/2019

Implicació de l’Oficina en l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Tarragona, particular-
ment a través de les convocatòries següents: PECT i eixos 4 i 6

• PECT (projectes d’especialització i competitivitat territorial)
L’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement ha estat de bon començament im-
plicada i compromesa amb l’estratègia territorial de la demarcació pel que fa 
a la resposta conjunta que des de les institucions s’ha donat a la convocatòria. 

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

 – PECT EbreBiosfera: amb el Consell Comarcal del Baix Ebre com a coordi-
nador de l’acció i amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE), la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Ajuntament d’Am-
posta, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i del Moble (CENFIM) i 
la Fundació Agroterritori com a socis.

• FEDER eix 4 i eix 6 – 2018

L’equip tècnic de l’Oficina, incloent-hi el director, es va implicar en la concep-
tualització, l’articulació i la redacció de les memòries dels projectes següents:

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

 – Eix 6 – Rambla Science (projecte antic Banc d’Espanya), liderat per l’Ajun-
tament de Tarragona i amb la participació de la URV i dels quatre instituts 
de recerca de la demarcació. IISPV, ICIQ, ICAC i IPHES.

Principals indicadors d’activitat 2018

Resultats previstos Objectiu Nombre assolit

Import en finançament competitiu aconseguit 1.500.000 4.408.749 €

Nombre d’esdeveniments públics realitzats 7 5

Nombre de projectes finançats amb suport OTRC 6 8
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Forum d’Ocupació Universitària

Aquest curs s’ha celebrat el XV Fòrum de l’Ocupació Universitària, amb la presència de 68 
empreses i institucions entre totes dues edicions (Bellissens i Sescelades) i amb el nombre 
de trobades entre candidats i empreses més alta (5.553), tot i haver hagut una lleugera da-
vallada a l’edició de Bellissens (445 trobades menys).

L’edició del campus Bellissens es va tenir lloc el 3 d’abril i va comptar amb un total de 24 
estands i 24 empreses i entitats.

L’edició del campus Sescelades es va tenir lloc el 25 d’abril de 2019 i va comptar amb 44 
estands i 43 empreses i entitats.

Tot i que la majoria d’empreses i entitats ja havien participat en edicions anteriors, 8 de les 
empreses o entitats van ser presents al Fòrum per primer cop: AMES Sintered Metallic Com-
ponents, Freshly Cosmetics, Generation RFID, Gomà-Camps, Grupo Solarca, Informática 
El Corte Inglés, Kellogg Manufacturing, LyondellBasell. A més, 15 empreses o entitats han 
tingut presència en les dues edicions del Fòrum.

Empreses i entitats participants al XV Fòrum de l’Ocupació (es remarquen les noves de 
color salmó):

Ed. Bellissens (24) Ed. Sescelades (43)

Adecco Adecco

Agència Catalana de Turisme Applus+IDIADA 

BASF Española, SL AMES Sintered Metallic Components

Borges International Group, SLU Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV)

Decathlon BASF Española, SL

Deloitte Clúster TIC Catalunya Sud

Escola Innova
Col·legi d’Enginyers Industrials i La Mútua 

dels Enginyers

Esquiades.com & BuscoUnChollo.com & Amimir Covestro, SL (antic Bayer)

Freshly Cosmetics Ctaima Outsourcing & Consulting, SL

 Generation RFID Dow Chemical Ibérica, SL

Gomà-Camps Escola Innova

Grup Oliva
Esquiades.com & BuscoUnChollo.com & 

Amimir

Grup Sagessa Essity (antic SCA Hygiene Products, SL)

H&T Presspart Europastry

Leroy Merlin España, SLU Fermator

MAHLE Behr Spain, SA Fluor

Mapfre España, SA Freshly Cosmetics

Mercadona Generation RFID

PortAventura World Gomà-Camps

Prat International Brands Grupo Solarca

Randstad Empleo ETT H&T Presspart

Saint-Gobain Indra (abans Tecnocom i Getronics)
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Ed. Bellissens (24) Ed. Sescelades (43)

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Inerco, SA

TORRECID Group Informática El Corte Inglés

Kellogg Manufacturing

 Lear Corporation

 Leroy Merlin España, SLU

LyondellBasell

 MAHLE Behr Spain, SA

 ManpowerGroup

Messer Ibérica de Gases, SAU

Miguel Torres, SA

 PortAventura World

Prat International Brands

Procter & Gamble (P&G)

 Randstad Empleo ETT

 Repsol Petróleo, SA

Saint-Gobain

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC)

Sorigué

TechnipFMC

TORRECID Group

ViewNext (antic INSA)

• Les dades més significatives en termes d’ocupabilitat són:

• Hi han assistit un total de 57 empreses. 15 d’aquestes han tingut presència en 
totes dues edicions.

• Les empreses que participen a l’edició de Bellissens s’adrecen majoritàriament 
als àmbits de coneixement de ciències socials.

• Les empreses que participen a l’edició de Sescelades s’adrecen majoritàriament 
als àmbits de coneixement d’enginyeria i arquitectura.

• Es van fer 270 contractacions a partir de l’assistència al Fòrum de l’ edició 
anterior.

• S’han produït 5.553 trobades entre candidats i empreses, 4.121 a Sescelades i 
1.432 a Bellissens.

• Les empreses han recollit un total de 2.498 currículums, 18 menys que l’edició 
passada. Aquesta davallada pot ser degut al fet que diverses empreses demanen 
el currículum digital a través del portal web. 

• S’han ofert un total de 373 llocs de treball vacants, 47 menys que les edicions 
passades. 

• Les empreses participants esperen cobrir 234 llocs de treball vacants, 29 menys 
que en l’edició passada.

• S’han ofert un total de 127 llocs de pràctiques vacants i esperen cobrir-ne 89.
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• S’han realitzat 13 activitats paral·leles durant el Fòrum a les quals han assistit 
176 estudiants o alumni.

• La valoració del Fòrum per part de les empreses ha estat bona (3,35 sobre 4).

Edició Bellissens Edició Sescelades Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Nre.empreses/institucions 
assistents (sumatori)

24 21 43 36

67 (sumatori 
de Les dues 
edicions)

51 sense 
repetir 

empreses

57 (sumatori)

44 (sense 
repetir)

Nre.enquestes respostes 21 19 34 28 55 47

Trobades entre candidats 
i empreses

1432 1877 4121 2400 5553 4277

CV recollits 817 1184 1681 1332 2498 2516

Llocs de treball vacants 228 332 145 98 373 420

Llocs de treball vacants 
que espera cobrir

112 157 122 106 234 263

Llocs de pràctiques 
vacants

34 24 111 103 145 127

Llocs de pràctiques 
vacants que espera cobrir

22 9 98 80 120 89

Contractacions per 
edicions anteriors

154 sn/d 116 sn/d 270 sn/d

Valoració 1-4 3,3 sn/d 3,4 sn/d 3,35 sn/d

Premis a la creació d’empreses

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per tretzena vegada, per al 
curs 2017-18, els ajuts a les millors idees emprenedores, a fi d’incentivar i donar suport a la 
comercialització de treballs docents amb visió innovadora. Aquesta iniciativa té l’objectiu 
de donar suport als estudiants de la URV en la validació d’idees i conceptes susceptibles 
de convertir-se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a 
una acció d’emprenedoria.

El 18 d’octubre de 2018 es va reunir la comissió per avaluar els treballs presentats en la 
tretzena convocatòria i va atorgar els ajuts següents:

• “Projecte ’In Touch’”, de Marina Duart Avià i Meritxell Suárez Borrell  

• “Campone, plataforma col·laborativa” , d’Angélica María González Gómez
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Pràctiques en empreses

Al curs 2015-16 es van signar 582 convenis de cooperació educativa, 451 al curs 2016-17, 
365 al curs 2017-18 i al curs actual 2018-19 ja se’n porten signats 330 en gestió; el nom-
bre total no es pot determinar fins a la finalització d’aquest curs. En l’actualitat es compten 
més de 1.700 convenis que s’han impulsat entre la URV i entitats de tot el territori per a la 
cooperació d’estades en pràctiques dels nostres estudiants.

A més de la tramitació de tots els convenis marc de pràctiques, des de l’OFES es gestionen 
els annexos de pràctiques extracurriculars de quatre centres:

Annexos de pràctiques extra curriculars 2017-18 2018-19*

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 28 15

Facultat de Ciències Jurídiques 101 57

Facultat de Lletres 131 82

Facultat de Turisme i Geografia 7 6

Total 267 160*

* Les dades que es mostren del curs 2018-19 corresponen a 31 de maig del 2019.

Al curs 2017-18 es va gestionar la 7a convocatòria del programa de beques Santander 
CRUE CEPYME de pràctiques en empresa. A partir del setembre 2018, per tant dins del curs 
2018-19, alguns estudiants es van acollir a la possibilitat que va oferir aquest programa per 
continuar estades de pràctiques en els casos d’alumnes que continuessin els seus estudis, 
concretament 4 estudiants. Per tant, en el moment de la memòria del curs anterior que es 
va anunciar que la URV havia assignat 17 beques d’aquest programa, se’n va assignar una 
beca més dins del curs 2017-18, i les 4 beques anteriors esmentades del curs 2018-19. 
Així, doncs, es va  arribar a un total de 23 beques assignades. Les 4 beques del curs 2018-
19 van suposar un import de 900 € per beca; per tant, 3.600 € en total.

A l’OFES s’han gestionat les pràctiques de 63 estudiants que les han realitzat a les estruc-
tures, centres i serveis de la mateixa Universitat. Aquesta és la distribució segons el perfil 
dels estudiants del curs 2018-19, amb dades provisionals el31/05/2019:

Pràctiques a la mateixa Universitat

Estudiants de la URV 50

Estudiants d’altres universitats 5

Estudiants de secundària 8

Estudiants d’altres centres docents 1

Total 64

Per últim, al curs 2018-2019 des de l’OFES s’ha gestionat el programa de beques pràctiques 
Fundación ONCE-CRUE. De les 3 que tenia assignades la URV, s’ha assignat 1 beca per a 
una estudiant de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia que durant 3 mesos està 
realitzant pràctiques extracurriculars amb un import econòmic de 1.800 €.
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Compromís social 

Cooperació per al desenvolupament i solidaritat

Organització tècnica de la Unitat d’Impacte Social, Cooperació i 
Voluntariat (ISCV)

L’1 de maig de 2019 es va fer efectiu el canvi estructural i de denominació en diferents 
àmbits que formen l’actual Oficina de Compromís Social (OCS), fins ara coneguda com 
Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), en qual està inclosa la nova unitat 
anomenada Impacte Social, Cooperació i Voluntariat (a partir d’ara, ISCV) anteriorment 
anomenada Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària.

A aquesta nova unitat se li han incorporat dos àmbits: voluntariat i aprenentatge i servei (APS).

Des del punt de vista organitzatiu, l’equip de treball de l’ISCV , està format per:

• Joan Fuster (tècnic)

• Inés Solé (tècnica)

• Josep Alcoceba (tècnic Projecte identificació i articulació de les entitats i 
moviments socials del sud de Catalunya )

Els membres de la Comissió URV Solidària són:

• Cori Camps(copresidenta) des del 12 de juny de 2018

• Laura Roman (copresidenta) des de l’11 de juny de 2018

• Joan Enric Carreres Blanch (Consell Social)

• Antoni Pigrau Solé (PDI)

• Carlos Barberà Escoi (PDI) 

• Eleni Papaoikonomou (PDI) 

• Oliver Klein Bosquet (PDI) 

• M. Concepció Torres Sabaté (PDI) (Oficina del Voluntariat)

• Albert Sabaté Rull (PAS) 

• Margarita Rebenaque Esteve (PAS)

• M. José Rodríguez Cuesta (PAS)
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• Joan Fuster García (PAS) (secretari)

• María Segura Alabart (estudiant)

• Samuel Urbano Botella (estudiant)

• Estudiant (vacant)

• Estudiant (vacant)

Activitats de l’ISCV en organismes i comissions de les quals forma part 
la URV o als quals està adherida

Organismes ocomissions als quals pertany activament

• Comissió de Cooperació del CICUE (CRUE): membre del grup de treball de 
l’Agenda Post 2015

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

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

• Comissió Responsabilitat Social de l’Associació Catalana d’Universitats Públi-
ques (ACUP): membre del grup de treball específic en cooperació

• Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona

• Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Reus

• Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Cambrils

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

• Taula Local d’Acollida per a les Persones Refugiades

Projecció externa de la Unitat d’Impacte Social, Cooperació i Voluntariat

• S’ha tingut presència activa a les xarxes socials més conegudes i cal destacar 
l’inici en la plataforma Instagram, on es tindrà presència a partir de setembre 
de 2019.

• Programa de radio Re-Acciona, espai de d’actualitat amb cooperació, drets 
humans i pau. L’ISCV participa en aquest programa des del 30 de gener de 
2015 de forma habitual. L’espai s’emet cada dijous a les 21:00 i es repeteix els 
diumenges a les 18:00 des d’octubre fins a juny.

És un espai dedicat al canvi, la transformació global, la ciutadania activa i a 
la incidència. Apropa les notícies d’actualitat que no són portada, exposa els 
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principals reptes que es plantegen en relació amb la pau, els drets humans i la 
cooperació, i es proposen alternatives als models econòmics i socials actuals, 
canvis estructurals, a través de les entitats que cada dia treballen per un món 
més just i solidari.

A més, el programa serveix d’altaveu de totes les iniciatives i activitats que les 
entitats proposen al voltant dels diferents àmbits d’actuació.

https://www.tarragonaradio.cat/programa/reacciona/95

• Al llarg d’aquest període alguns dels membres de l’ISCV han estat requerits per 
nombroses entitats i mitjans de comunicació. A continuació se’n detallen alguns:

Data Mitjà Tema Referència

20/11/2018 Diari Digital URV

L’ONG Open Arms 
protagonitza el Dia 

Universal dels Drets de 
l’Infant a la URV

http://diaridigital.urv.cat/open-
arms-dia-universal-drets-infant-

urv-2018/

19/12/2018 Diari Digital URV

Tarragona engega un 
programa per convertir el 
voluntariat en una acció 

més inclusiva

http://diaridigital.urv.cat/
tarragona-engega-un-programa-
per-convertir-el-voluntariat-en-

una-accio-mes-inclusiva/

28/01/2019 Diari Digital URV

L’ONG K-9 participa en el 
rescat pel trencament de 
la presa d’una companyia 

minera al Brasil

http://diaridigital.urv.cat/ong-
k9-participa-rescat-trencament-
presa-companyia-minera-brasil/

31/01/2019 Diari Digital URV

L’equip de rescat de 
l’ONG K-9 ja és a la zona 
de la presa de Brumadinho 
col·laborant amb la Creu 

Roja del Brasil

http://diaridigital.urv.cat/
lequip-de-rescat-de-long-k-9-ja-
esta-a-la-zona-de-la-presa-de-

brumadinho-collaborant-amb-la-
creu-roja-de-brasil/

19/03/2019 Diari Digital URV

Graduats de la URV 
munten l’exposició 

“Diandé Àfrica: batecs de 
transformació social”

http://diaridigital.urv.cat/
graduats-de-la-urv-munten-

lexposicio-diande-africa-batecs-
de-transformacio-social/

02/04/2019 Tarragona Digital
ATENCIÓ: L’ONG K-9 de 

Creixell, ara al Brasil en un 
nou rescat”

https://tarragonadigital.com/baix-
gaia/rescat-ong-k9-creixell-brasil

23/04/2019 Diari Digital URV
La URV programa més 

d’una desena d’activitats 
per la diada de Sant Jordi

http://diaridigital.urv.cat/la-urv-
programa-mes-duna-desena-

dactivitats-per-la-diada-de-sant-
jordi/

09/04/2019 Diari Digital URV

Professors de la URV 
recorreran part de la Ruta 

de la Seda en una aventura 
solidària

http://diaridigital.urv.cat/
professors-urv-recorreran-part-
ruta-seda-aventura-solidaria/

22/05/2019 Diari Digital URV

David Bondia analitza 
l’efectivitat dels drets 

humans en les III Jornades 
Visions d’un Món Desigual

http://diaridigital.urv.cat/david-
bondia-analitza-efectivitat-drets-
humans-jornades-visions-mon-

desigual/
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http://diaridigital.urv.cat/tarragona-engega-un-programa-per-convertir-el-voluntariat-en-una-accio-mes-inclusiva/
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http://diaridigital.urv.cat/tarragona-engega-un-programa-per-convertir-el-voluntariat-en-una-accio-mes-inclusiva/
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http://diaridigital.urv.cat/lequip-de-rescat-de-long-k-9-ja-esta-a-la-zona-de-la-presa-de-brumadinho-collaborant-amb-la-creu-roja-de-brasil/
http://diaridigital.urv.cat/lequip-de-rescat-de-long-k-9-ja-esta-a-la-zona-de-la-presa-de-brumadinho-collaborant-amb-la-creu-roja-de-brasil/
http://diaridigital.urv.cat/lequip-de-rescat-de-long-k-9-ja-esta-a-la-zona-de-la-presa-de-brumadinho-collaborant-amb-la-creu-roja-de-brasil/
http://diaridigital.urv.cat/lequip-de-rescat-de-long-k-9-ja-esta-a-la-zona-de-la-presa-de-brumadinho-collaborant-amb-la-creu-roja-de-brasil/
http://diaridigital.urv.cat/lequip-de-rescat-de-long-k-9-ja-esta-a-la-zona-de-la-presa-de-brumadinho-collaborant-amb-la-creu-roja-de-brasil/
http://diaridigital.urv.cat/graduats-de-la-urv-munten-lexposicio-diande-africa-batecs-de-transformacio-social/
http://diaridigital.urv.cat/graduats-de-la-urv-munten-lexposicio-diande-africa-batecs-de-transformacio-social/
http://diaridigital.urv.cat/graduats-de-la-urv-munten-lexposicio-diande-africa-batecs-de-transformacio-social/
http://diaridigital.urv.cat/graduats-de-la-urv-munten-lexposicio-diande-africa-batecs-de-transformacio-social/
https://tarragonadigital.com/baix-gaia/rescat-ong-k9-creixell-brasil
https://tarragonadigital.com/baix-gaia/rescat-ong-k9-creixell-brasil
http://diaridigital.urv.cat/la-urv-programa-mes-duna-desena-dactivitats-per-la-diada-de-sant-jordi/
http://diaridigital.urv.cat/la-urv-programa-mes-duna-desena-dactivitats-per-la-diada-de-sant-jordi/
http://diaridigital.urv.cat/la-urv-programa-mes-duna-desena-dactivitats-per-la-diada-de-sant-jordi/
http://diaridigital.urv.cat/la-urv-programa-mes-duna-desena-dactivitats-per-la-diada-de-sant-jordi/
http://diaridigital.urv.cat/professors-urv-recorreran-part-ruta-seda-aventura-solidaria/
http://diaridigital.urv.cat/professors-urv-recorreran-part-ruta-seda-aventura-solidaria/
http://diaridigital.urv.cat/professors-urv-recorreran-part-ruta-seda-aventura-solidaria/
http://diaridigital.urv.cat/david-bondia-analitza-efectivitat-drets-humans-jornades-visions-mon-desigual/
http://diaridigital.urv.cat/david-bondia-analitza-efectivitat-drets-humans-jornades-visions-mon-desigual/
http://diaridigital.urv.cat/david-bondia-analitza-efectivitat-drets-humans-jornades-visions-mon-desigual/
http://diaridigital.urv.cat/david-bondia-analitza-efectivitat-drets-humans-jornades-visions-mon-desigual/
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Desplegament del pla de treball d’octubre de 2018 a setembre de 2019

L’ICSV va acordar organitzar la seva activitat al voltant de cinc àrees d’actuació operatives, 
que són les següents:

Sensibilització de la comunitat universitària

En aquest període destaquen les activitats següents:

• Seminari Paisatge i Desenvolupament Sostenible a l’Amazònia (un projecte 
cofinançat per l’ISCV): el dimarts 9 d’octubre a les 18:00 a la sala de juntes del 
campus Catalunya.
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• Taller obert Dones Refugiades de Palestina: 7 Dècades de Resiliència i Dignitat: 
el 6 de novembre de 2018.  Es va fer a la sala de juntes del campus Catalunya.

• Exposició “Mirar la mirada, arribar a l’ànima” al Museu d’Art Modern de Tarra-
gona: el 22 de novembre de 2018 a les 18:30. Una col·laboració amb la Secció 
de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. 
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• Conferència “La protecció de l’aigua, el medi ambient i les futures generaci-
ons”: el 14 de novembre a les 19:00 al campus Catalunya.

• Primer dels actes programats per la Plataforma SOS Nicaragua Camp de Tarra-
gona, amb la qual s’hi col·labora: el 18 de desembre al campus Catalunya URV.
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• Col·laboració en la presentació del llibre Utopia de la normalidad. L’expe-
riència d’un model d’acollida disruptiu i humà: el 15 de febrer de 2019 a la 
llibreria La Capona de Tarragona. Va ser presentat per la Dra. Montserrat Soro-
nellas (professora del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de 
la URV) i va comptar amb la presència de l’autora i la periodista Tiziana Barillà.

• Col·laboració amb Aspercamp (Associació Asperger TEA del Camp de Tarragona) 
en l’organització de l’acte que va comptar amb la presència de la Dra. Amaia 
Hervás: el 18 de febrer de 2019, Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger, a 
l’Aula Magna del campus Catalunya.
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• Camps de solidaritat (sessió informativa): el 26 de febrer de 2019, a les 19:00, 
a la sala de juntes del campus Catalunya de la URV, xerrada informativa sobre 
la proposta de camps de solidaritat de Setem per a l’estiu 2019.

• 21è Sopar Solidari per Nicaragua, amb la xerrada “Nicaragua està aquí”: el 22 
de febrer al Centre Cívic Migjorn de Reus. Aquest acte estava inclòs dins del 
programa d’actes per la Plataforma SOS Nicaragua Camp de Tarragona. 
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• Performance teatral a càrrec del Colectivo de Mujeres de Matagalpa: el 21 de 
febrer de 2019, a la Sala Kesse (TGN). Aquest acte estava inclòs dins del pro-
grama d’actes previstos per la Plataforma SOS Nicaragua Camp de Tarragona. 

• Exposició “Diandé Àfrica: batecs de transformació social”: el 14 de març de 
2019 al CRAI del campus Catalunya es va iniciar aquesta exposició que expli-
ca un projecte cofinançat per l’ISCV. 
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• Cinefòrum “Fusells o pintades”: el 15 de març de 2019, a la sala de juntes del 
campus Catalunya. En col·laboració amb Una Finestra al Món. 

• Amb l’ONG Kusskaya: xerrada informativa el 21 de març de 2019 al campus 
Catalunya de la URV. 
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•  Taller de Resposta a Emergències Humanitàries: el dissabte 6 d’abril de 2019, 
a la plaça del campus Catalunya de la URV. Amb La Cooperativa Humanitària.

• Col·laboració en la II Fira de l’Economia Solidària i el Dia del Comerç Just i les 
Finances Ètiques: el dia 11 de maig a la plaça Corsini de Tarragona.
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• Exposició “Nicaragua: ocho meses de rebelión cívica”: el 30 d’abril de 2019 
al CRAI del campus Catalunya, Catalunya. La inauguració va comptar amb 
música i poesia. Acte inclòs dins del programa previst per la Plataforma SOS 
Nicaragua Camp de Tarragona. 

• Conferència “Los derechos humanos y libertad de expresión en nicaragua”: 
intervenció de la periodista i comunicadora nicaragüenca Wendy Quintero. Va 
tenir lloc a la sala de vistes del campus Catalunya de la URV. Acte inclòs dins 
del programa previst per la Plataforma SOS Nicaragua Camp de Tarragona. 
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• Presentació de les convocatòries de subvencions 2019 de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD): el 23 de maig de 2019 al campus 
Catalunya URV. Aquest acte va comptar amb la presència de la directora de 
l’ACCD, Sra. Carme Gual.

Formació i capacitació tècnica

• Finalitzen els cursos de postgrau i màster en Cooperació, Desenvolupament i 
Transformació Social (2018 -2019).
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Aquest màster, iniciat al curs 2018-19 després de divuit anys ofert com a postgrau, és 
semipresencial i s’articula en els següents 9 mòduls, dels quals n’hi ha tres matriculables 
individualment:

• Globalització: l’escenari mundial i les relacions desiguals

• Cooperació al desenvolupament i drets humans: polítiques i estratègies 

• Cultures, gènere i migracions

• L’acció humanitària: ajuts i emergència

• Projectes de desenvolupament: el cicle del projecte, identificació, monitoratge 
i avaluació

• Desenvolupament sostenible: eixos clau, objectius i metes

• La societat de bé comú i l’acció transformadora
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• Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (simulador geopolític)

• La transformació social en el món digital 
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• S’organitzen les 3es Jornades Visions d’un Món Desigual. S’imparteixen de for-
ma conjunta a les universitats Rovira i Virgili (URV), de Girona (UdG), de Llei-
da (UdL) i Pompeu Fabra (UPF) i en cada edició es tracta un dels objectius de 
desenvolupament sostenible. Per a l’edició 2018-19 l’objectiu escollit va ser el 
núm.16 “Pau, justícia i institucions sòlides”.

Les Jornades van comptar amb quatre sessions i quatre ponents: 

 – Jordi Armadans (director de FundiPau)

 – Gemma Pinyol (directora de migracions d’Instrategies i investigacions de 
GRITIM - UPF)

 – David Bondia (president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya)

 – Ana Ayuso (investigadora principal per a Amèrica Llatina del CIDOB)



Programes i projectes de cooperació específicament universitària

Programa “Col·labora en un projecte de cooperació internacional”

A través del programa “Col·labora en un projecte de cooperació internacional” del curs acadèmic 2018-19, es van desplaçar les persones que 
es detallen a continuació en el marc dels projectes associats:

Curs 2018 – 2019

Projecte
ONGD/ Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període

Forma i forma’t 
als campaments 
de refugiats 
sahrauís

Associació Baix 
Penedès amb el 

Sàhara

RASD – Frente  
Polisario

Campament de 
refugiats sahrauís 

de Dakhla

(Tindouf)

Algèria
6 Estudiants o alumni de 
grau, postgrau o màster 

d’Infermeria

Intercanvi i transferència 
de coneixements amb els 
professionals sahrauís del 

sector.

Preparació de les 
formacions de formadors 
que es duran a terme al 
campament de refugiats 

sahrauís de Dajla.

Setmana Santa 
2019

Forma i forma’t 
als campaments 
de refugiats 
sahrauís

Associació Baix 
Penedès amb el 

Sàhara

RASD – Frente  
Polisario

Campament de 
refugiats sahrauís 

de Dakhla

(Tindouf)

Algèria

6 Estudiants o alumni de 
grau, postgrau o màster 

d’Educació Infantil o 
Magisteri

Intercanvi i transferència 
de coneixements amb els 
professionals sahrauís del 

sector.

Preparació de les 
formacions de formadors 
que es duran a terme al 
campament de refugiats 

sahrauís de Dajla.

Setmana Santa 
2019



Projecte
ONGD/ Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període

Forma i forma’t 
als campaments 
de refugiats 
sahrauís

Associació Baix 
Penedès amb el 

Sàhara

RASD – Frente  
Polisario

Campament de 
refugiats sahrauís 

de Dakhla

(Tindouf)

Algèria

2 Estudiants o alumni de:

grau d’Enginyeria 
Informàtica

Grau d’Enginyeria de 
Sistemes i Serveis de 

Telecomunicació

Grau d’Enginyeria 
Electrònica Industrial

Grau d’Enginyeria 
Mecànica

Grau d’Enginyeria 
Biomèdica

Instal·lació d’un equip 
informàtic a l’aula 

d’informàtica de l’escola 
d’infermera de Dajla. 
També caldrà fer una 
formació específica a 
professionals sahrauís.

L’alumnat conviurà amb 
famílies sahrauís i podran 
viure d’a prop com és la 
seva cultura i el seu dia 

a dia.

Els participants hauran 
d’assistir a una formació 
prèvia de 12 hores sobre 
el context sociopolític i 

l’equip informàtic amb el 
qual treballaran.

Setmana Santa 
2019



Projecte
ONGD/ Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període

Suport a 
l’apoderament 
de les comunitats 
i juntes d’aigua 
per a la presa 
de decisions 
inclusives al 
voltant de la 
gestió de l’aigua 
en un context de 
canvi climàtic 
a Orellana 
(Equador)

Enginyeria 
Sense Fronteres

Govern 
Autònom 

Descentralitzat 
Municipal 

de Francisco 
d’Orellana, 
a través de 
la Direcció 

d’Aigua 
Potable, i amb 

el GAD de 
la Província 
d’Orellana, 

a través de la 
Coordinació 

de Gestió 
Ambiental

Província 
d’Orellana a la 

regió amazònica
Equador

Especialitat científica – 
social:

drets humans i dret humà a 
l’aigua.

Enfocament de gènere i 
drets humans.

Processos d’educació 
formal i no formal en 

infància i dones.

Anàlisis socioeconòmiques 
i de necessitats bàsiques 

insatisfetes.

Qualitat i tractament 
d’aigua per a consum 

humà.

Dinamització de tallers.

Genèriques:

Elaboració de materials i 
logística per a tallers.

Participació i 
dinamització de tallers.

Tabulació i anàlisi de la 
informació de camp.

Elaboració d’informes de 
les sortides de camp.

Altres, segons demanda 
del projecte.

Específiques:

Aixecament d’informació 
socioeconòmica i 

ambiental de comunitats 
rurals; acompanyament en 
la implementació del pla 
d’acció per a la inclusió 

de col·lectius vulnerables 
(dones i infància); 

acompanyament en 
l’elaboració de materials 
audiovisuals d’incidència 

i sensibilització; 
avaluació dels comitès de 
monitoratge comunitari 

d’aigua.

juliol de 2019



Projecte
ONGD/ Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període

Suport a 
l’apoderament 
de les comunitats 
i juntes d’aigua 
per a la presa 
de decisions 
inclusives al 
voltant de la 
gestió de l’aigua 
en un context de 
canvi climàtic 
a Orellana 
(Equador)   

Enginyeria 
Sense Fronteres

Govern 
Autònom 

Descentralitzat 
Municipal 

de Francisco 
d’Orellana, 
a través de 
la Direcció 

d’Aigua 
Potable, i amb 

el GAD de 
la província 
d’Orellana, 

a través de la 
Coordinació 

de Gestió 
Ambiental.

Província 
d’Orellana a la 

regió amazònica
Equador

Especialitat Tècnica:

Sistemes de Disseny.

Assistit per Computador 
(CAD).

Sistemes de simulació 
hidràulica (EPANET).

Càlcul d’estructures i 
fonamentacions.

Instal·lació i manteniment 
de sistemes de bombeig.

Qualitat i tractament 
d’aigua per a consum 

humà.

Dinamització de tallers.

Genèriques:

Elaboració de materials i 
logística per a tallers.

Participació i 
dinamització de tallers.

Tabulació i anàlisi de la 
informació de camp.

Elaboració d’informes de 
les sortides de camp.

Altres, segons demanda 
del projecte.

Específiques:

Aixecament d’informació 
tècnica pel disseny 

o revisió de sistemes 
d’aigua. Acompanyament 

en l’elaboració o 
revisió de càlculs 
hidràulics, càlculs 

estructurals, plànols, 
pressupostos i carpetes 
tècniques de projectes. 
Acompanyament en el 
replanteig i seguiment 

d’obres d’infraestructura 
d’aigua potable i 

sanejament.

juliol de 2019



Projecte
ONGD/ Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període

Diandé – Àfrica

Escolarització 
i Coopérative 
des Mamans de 
Ziguinchor

Diandé Àfrica

Barcelona
Diandé Àfrica Ziguinchor Senegal 

3 estudiants de Periodisme 
o Comunicació Audiovisual

Realitzar la continuació 
del documental, iniciat 
el 2018 i el muntatge 

posterior. Realització de 
tallers audiovisuals.

Es valorarà experiència en 
cooperació internacional 

i nivell de francès.

juliol/ agost 
2019

Diandé – Àfrica

Escolarització 
i Coopérative 
des Mamans de 
Ziguinchor

Diandé Àfrica

Barcelona
Diandé Àfrica Ziguinchor Senegal

1 estudiant ¡ d’Educació 
Social o Treball Social

Analitzar la viabilitat del 
Centre Cívic i elaborar 
la planificació anual 

d’activitats per al 2019-
20. 

Es valorarà experiència en 
cooperació internacional 

i nivell de francès.

juliol o agost 
2019

Diandé – Àfrica

Escolarització 
i Coopérative 
des Mamans de 
Ziguinchor

Diandé Àfrica

Barcelona
Diandé Àfrica Ziguinchor Senegal

1 estudiant d’Arquitectura 
o Enginyeria

Elaboració i planificació 
tècnica del projecte Eco-
construccions, construir 
a partir d’ampolles de 

plàstic i ciment.  

Es valorarà experiència 
en arquitectura 

sostenible, en cooperació 
internacional i nivell de 

francès.

juliol o agost

2019



Projecte
ONGD/ Assoc.

Nord

ONGD/

Assoc. Sud
Localitat País Perfil preferent Tasques a realitzar Període

Assessorament 
jurídic a la 
Comissió 
Internacional 
de Juristes de 
Guatemala

Fundació 
Privada 

l’Olivera. 
(Vallbona de les 

Monges)

Comisión 
Internacional 
de Juristas. 
San Marcos 
(Guatemala)

San Marcos Guatemala

1 persona llicenciada en 
Dret i cursant o havent 

cursat estudis de postgrau o 
màster en Medi Ambient

Donar suport a una 
anàlisi i sistematització 
de la informació relativa 

als assassinats de dirigents 
comunitaris de San 

Marcos. 

Això implica relacionar-
se amb fiscals del 
Ministeri Públic, 

analitzar els expedients 
i fer un informe final 
amb les conclusions i 
recomanacions finals.

agost i 
setembre 2019

Assessorament 
jurídic a la 
Comissió 
Internacional 
de Juristes de 
Guatemala

Fundació 
Privada 

l’Olivera. 
(Vallbona de les 

Monges)

Comisión 
Internacional 
de Juristas. 
San Marcos 
(Guatemala)

San Marcos Guatemala

1 persona llicenciada en 
Dret i cursant o havent 

cursat estudis de postgrau o 
màster en Medi Ambient

Dur a terme una 
investigació relacionada 
amb la problemàtica de 
l’enllumenat públic, dels 
talls d’energia elèctrica 

i de la resistència al 
pagament de l’energia 
elèctrica. Redactarà 

un informe final amb 
les conclusions i 

recomanacions finals. 
Haurà de relacionar-

se amb l’oficina 
del procurador dels 
drets humans i amb 

organitzacions de drets 
humans.

agost i 
setembre 2019
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Convocatòria per a projectes de cooperació al desenvolupament adreçada als membres de 
la comunitat universitària

La Comissió URV Solidària va aprovar set projectes que es van presentar a la convocatòria 
de novembre de 2018. I, en la convocatòria del mes de juny de 2019, se’n van aprovar 
cinc. (Les bases es poden trobar a la web de l’ISCV.) Es detallen a continuació: 

Quadre resum de la convocatòria de novembre de 2018

Projecte País
Persona URV/ONGD 

col·laboradora
Quantitat 
atorgada

Incorporació de l’educació en el lleure 
al poblat rural de Duar Essifa. Es divideix 
el projectes en dues parts: una dedicada 
als infants de preescolar i l’altra, als 
infants d’educació primària de l’escola. 
Amb els infants de preescolar faran un 
casal d’estiu de dilluns a divendres i 
amb els infants d’educació primària, 
diferents activitats puntuals tres dies a la 
setmana durant els matins. El treball en 
ambdós casos es durà a terme a través 
d’activitats lúdiques, esportives, creatives, 
cooperatives i d’expressió.

Duar Essifa, 
Erfoud. 
Marroc

Laia Ballonga Pérez, 
alumni URV, i 

graduada en Medicina 
(FMCS). 

Associació Shuia 
b Shuia. Esperit de 

solidarité

2.500€

Imaginant noves històries de dones a 
través de la música i la dansa: projecte 
d’intercanvi educatiu amb la Professional 
School d’Anantapur.

Anantapur 
- Bukkaraya 
Samudram, 

Índia

Laura Roman Martín 
(PDI)

Jordina Rovira, Laura 
Rebés i Olivia Chivite 

(estudiants)

Departament Dret 
Públic. Fundació 

Vicente Ferrer

1.916.66 €

Forma i forma’t als Campament de 
refugiats sahrauís. Crear un espai 
d’aprenentatge entre estudiants 
d’Infermeria i Educació a la wilaia de 
Dajla.

Tindouf. 
Algèria

Fernando López 
Segura. Estudiant grau 
d’Infermeria. Seu Baix 

Penedès. 

Baix Penedès amb el 
Sàhara. RASD

3.402.77   
€
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Projecte País
Persona URV/ONGD 

col·laboradora
Quantitat 
atorgada

Recursos d’interpretació del patrimoni 
natural i cultural com a estratègies per al 
desenvolupament local de les comunitats 
indígenes de la Vall d’Kamarata, al Parc 
Nacional Canaima (Veneçuela).

República 
Bolivariana 

de Venezuela 
- Valle de 
Kamarata

Departament de 
Geografia Marta 
Nel·lo Andreu. 

Marianela Camacho 
Fuenmayor (alumni), 

Alba Font Barnet 
(estudiant de màster), 

Elizabeth García 
García 

(GRATET i 
COODTUR). 

Universitat del 
Zulia (Facultat 

d’Arquitectura i 
Disseny)

2.673,61€

Sustainable water initiative (SWI). 
Projecte destinat a proveir d’aigua 
potable per cuinar i beure la comunitat 
amb un sistema de sanejament d’aigua 
i la capacitació i sensibilització de la 
comunitat amb tallers adreçats tant a 
adults com a nens i nenes sobre higiene i 
tenir cura de l’aigua.

Kafr Ghatati 
Village. Giza. 

El Caire. 
Egipte

Enginyeria Química

Hammam Alkezmazy. 
Estudiants de màster

2.430,55€

Millora de la comprensió lectora en 
kiswahili (suahili) a l’escola de Nairobi. 
Millora de l’aprenentatge i la comprensió 
dels escolars del kiswahili, llengua 
vehicular d’ensenyament, a través de 
tècniques innovadores d’aprenentatge. 
Aplicació per a tabletes d’aprenentatge 
mitjançant el joc lector i de comprensió.

Thindigua, 
Nairobi. 
Kenya

Departament d’Estudis 
Anglesos i Alemanys 

de la Facultat de 
Lletres. Departament 
de pedagogia de la 

FCEP

Mar Gutiérrez – 
Colón Plana, Alicia 

Ndegwa, Ester Torres, 
Vanessa Esteve

3.159,72€

Quadre resum de la convocatòria de juny de 2018

Projecte País
Persona URV/ONGD 

col·laboradora
Quantitat 
atorgada

Valoració energètica i descontaminació 
solar d’aigües residuals en l’entorn de 
la indústria tèxtil al Marroc. Activitats 
de divulgació i demostració. Tractament 
d’aigües residuals industrials tèxtils, atesa 
la seva toxicitat i que són un problema a 
les zones industrialitzades. Potenciació i 
divulgació de la tecnologia de tractament 
solar d’aigües, que permet la valoració 
energètica gràcies a la transformació dels 
contaminants problemàtics en hidrogen, 
un producte de gran valor.

Khouribga, 
província de 
Bení Mellal-

Khénifra 
(Marroc)

Alberto Puga Vaca, 
PDI (investigador 
Ramón y Cajal)

MEMTEC, 
Departament 

d’Enginyeria Química. 

Faculté 
Polydisciplinairev de 

Khouribga, FPK

2.760€
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Projecte País
Persona URV/ONGD 

col·laboradora
Quantitat 
atorgada

Governança turística, efectiva i 
equilibrada de les comunitats locals: 
el cas del Refugi Nacional de Vila 
Silvestre Barra Colorado (RNVSBC). 
Conservació dels ecosistemes mitjançant 
sistemes de maneig adaptatiu, protecció 
d’hàbitats d’interès particular, promoció 
de l’ecoturisme, educació ambiental 
i de recerca i afavoriment del maneig 
sostenible dels serveis ecosistèmics 
que contribueixi al desenvolupament 
socioeconòmic de pobladors i comunitats 
del refugi.

Comunitat 
Barra 

Colorado 
del RNVSBC 
(Costa Rica)

Marta Nel·lo, Alba 
Font, estudiant de 
màster i becària 

COODTUR.  

Departament de 
Geografia, Facultat de 
Turisme i Geografia 

de la URV

Universitat Nacional 
de Costa Rica

2.765€

GOMESI: projecte per al 
desenvolupament socioeconòmic de la 
dona rural ugandesa.

Jinja (Uganda)

Ariadna Pérez Rosell,

estudiant de grau de 
Publicitat i Relacions 
Públiques de la URV 
(Facultat de Lletres). 

Petits Detalls

4.450€

Avaluació i acompanyament d’alumnes 
locals del grau de Nutrició a fer les 
pràctiques al centre de rehabilitació 
nutricional d’Ibo, (Moçambic). Fer 
pràctiques al centre de suport nutricional 
d’Ibo amb una intervenció nutricional 
amb productes locals pionera i exitosa en 
tot el país.

Illa d’Ibo, 
Arxipèlag de 
les Quirimbes 
(Moçambic)

Maria Eugènia Vilella 
Nebot,

alumni URV.

Fundació Ibo.

Universitade Lúrio de 
Nampula

Hospital d’Ibo 
(centre de salut 
maternoinfantil i 

maternitat).

Administració local 
d’Ibo, líders de barri i 

líders religiosos

4.005€

Tallers educatius i preelaborals destinats 
a adolescents amb risc d’exclusió social 
i educativa del Municipi de San Ramón 
(Nicaragua) en el marc del programa 
Diviérteme y Aprendo. Segona fase 
destinada a reforçar els rangs d’edats de 
12 anys a 18 anys, oferint als joves un 
acompanyament ajustat a la seva edat i 
necessitats, formació global i iniciació al 
món laboral a través de tallers de reforç 
educatiu i formació professional.

Matagalpa, 
Sant Ramón 
(Nicaragua)

Laura de la Morena 
Gracia

Alumni URV

Fundació el Sueño de 
la Campana

6.004,44€
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Ajut humanitari i d’emergència

Unitat Canina de Rescat K9 de Creixell

Tal com preveu el conveni signat amb aquesta entitat, es continua donant suport a la Uni-
tat Canina de Rescat K-9 de Creixell. La URV n’assumeix els desplaçaments a través dels 
fons de l’ISCV i cobreix els desplaçaments dels rescatistes i dels seus gossos. L’última acció 
realitzada va ser al Brasil a causa del trencament de la presa de Brumadinho, a l’Estat de 
Minas Gerais, al gener de 2019.

Assistència a estudiants refugiats o asilats amb risc d’exclusió social

• Es continua donant suport al programa  perquè estudiants refugiats procedents 
del Líban puguin reprendre els estudis universitaris a Catalunya 

A través de l’acord marc de col·laboració signat entre diversos departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques i priva-
des catalanes per a l’establiment del programa que està fent possible reprendre 
els estudis universitaris a Catalunya a persones refugiades, la URV acull un estu-
diant d’origen sirià que actualment cursa estudis d’Arquitectura. La coordinació 
d’aquesta acció es fa des de l’ISCV i preveu el seguiment, acompanyament i 
mentoria per la seva correcta inserció tant social com acadèmica. Aquest conve-
ni inclou una assignació econòmica de la Generalitat de Catalunya.

• Altres casos

Paral·lelament s’han detectat diversos casos d’estudiants URV procedents de 
països en conflicte (Síria, Iemen, Nicaragua o Veneçuela) amb situacions molt 
compromeses i amb un evident risc d’exclusió social. Aquestes situacions re-
quereixen tractament individual atès que cadascun presenta singularitats diver-
ses. La Comissió URV Solidària va acordar en la darrera reunió (07/09/18) que, 
mentre no es desenvolupés una estratègia per atendre aquests casos, s’analitza-
ria cada situació i, si fos procedent, s’utilitzaran recursos econòmics de l’ISCV.
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Accions diverses: 

• Proposta de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
per elaborar un estudi diagnòstic amb les ONGD i moviments socials de les 
comarques de Tarragona

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD), amb la intenció de continuar una diagnosi ja 
iniciada sobre l’articulació de les entitats socials del Sud de Catalunya per 
tal d’identificar una fórmula d’interlocució atès que és l’únic territori on no 
existeix cap instrument en aquest sentit, proposa a l’ISVC l’elaboració d’aquest 
projecte, que s’accepta. Aquesta proposta comporta la incorporació d’una 
persona a la unitat durant un any i una dotació econòmica aproximada de 
60.000€ per la via de “subvenció exclosa de concurrència pública”.

Aquest treball es pot anar veient en el web creat com a eina de contacte i par-
ticipació per a les entitats del territori.

http://www.xcd.cat

• Beques per als estudis en l’àmbit de l’acció social

Per segon any s’han convocat les beques d’accés als títols propis de la URV: 
postgrau o màster, en l’àmbit de l’acció social, la cooperació i el voluntariat. La 
Comissió URV Solidària va crear aquestes beques amb la finalitat d’incentivar 
l’estudi d’accions formatives relacionades amb els àmbits descrits, amb una 
dotació de 6.000,00€ en total.

http://www.xcd.cat
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• Sant Jordi Solidari 2019

Es va col·laborar amb els CRAI dels campus Catalunya i Bellissens amb l’orga-
nització de l’acció Sant Jordi Solidari. La recaptació d’aquesta activitat va ser 
de 581 €, que es destinen al fons de finançament de projectes de cooperació 
i acció social.

Pla de treball d’octubre de 2019 a setembre 2020

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

• S’atendran en la mesura que sigui possible les activitats sol·licitades en col-
laboració amb altres entitats i col·lectius de l’àmbit de la cooperació i l’acció 
social i de les diferents unitats de la Universitat.

• Es tornarà a col·laborar amb l’organització de la venda de llibres en l’acció 
Sant Jordi Solidari per part dels CRAI dels campus Catalunya i Bellissens.

• Es continuarà formant part de l’organització de la Festa del Comerç Just i de la 
Banca Ètica de Tarragona.

• S’activarà el cicle de sensibilització Els Dijous CooperActius.

• Es continuarà col·laborant amb Tarragona Ràdio mitjançant el programa Re-
Acciona.
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Formació i capacitació tècnica

• S’activarà la segona edició del màster en Cooperació, Desenvolupament i 
Transformació Social i la dinovena edició del postgrau en Cooperació, Desen-
volupament i Transformació Social. 

• S’activarà la quarta edició de les Jornades Visions d’Un Món Desigual que, com 
en les anteriors, tractaran sobre un dels objectius de desenvolupament sostenible.

Programes i projectes de cooperació específicament universitària

• S’obriran les convocatòries de la Comissió URV Solidària per a projectes de 
cooperació al desenvolupament adreçades als membres de la comunitat uni-
versitària, que tindran lloc al mes d’octubre de 2019 i al març de 2020 amb 
una dotació de 20.000 € respectivament.

• Al mateix temps, el programa “Col·labora en un projecte de cooperació inter-
nacional” es manté obert de forma permanent durant aquest període. 

Projectes d’innovació en l’acció social

• Voluntariat. tenint en compte a la inclusió de l’àmbit del voluntariat dins de 
l’ISCV, es desplegarà a partir del curs 2019-20 la nova estratègia de Voluntariat 
URV.
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• En el cas de poder comptar amb els patrocinis i els recursos esperables, s’orga-
nitzarà la cinquena edició de la Cursa Solidària que, com sempre, destinarà els 
beneficis obtinguts a alguna causa social impulsada per alguna entitat de les 
nostres comarques. La data prevista és el 17 de novembre de 2019.

Ajut humanitari i d’emergència

• En el marc del conveni signat, es continuarà donant suport a la Unitat Canina 
K9 de Rescat de Creixell en les activitats d’emergència i rescat que es conside-
rin oportunes.

• Es procurarà disposar d’instruments de gestió per atendre les diferents necessitats 
d’estudiants en situació de refugi o asil i altres dificultats que es detectin a la URV.

Accions diverses

Emprendre novament la renovació i millora del web de l’ISCV, procés que es va interrom-
pre durant el curs 2017-18. 

Finalitzar el projecte diagnosi encarregat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament sobre la identificació de les dinàmiques de les entitats de cooperació i teixit as-
sociatiu del Sud de Catalunya per tal d’aportar eines de coordinació de forma participativa.

http://www.xcd.cat

http://www.xcd.cat
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Programes de captació de talent

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

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per dotzena vegada, per al 
curs 2017-18, el premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de 
síntesi de cicles formatius de grau superior, corresponents al curs acadèmic 2017-18.

Els treballs guanyadors han estat:

Premi Eduard Saavedra

• “Estudi dels acceleradors de partícules”, de Clàudia Giner Ferrer. Institut Jaume 
I de Salou. Tutora: Ana Isabel Burrel Celaya. 

• “Construcció d’un braç robòtic, somni o malson?”, de Jordi Garcia Tremosa. 
Institut Joan Guinjoan de Riudoms. Tutor: Francesc Josep Serra Ferrús. 

• “La química en una tassa de te”, d’Imane Nassiri. Institut Josep Tapiró de Reus. 
Tutores: Montse Vidal Civit i Yolanda Lizano Salas. 

• 1a reserva: “La por de volar”, d’Esther Roca Fàbregas. Institut Serra de Miramar 
de Valls. Tutor: Jordi Gayà Benet. 

• 2a reserva: “La tecnologia dron: el futur dels drons”, de Ramesh Forcadell Gon-
zàlez. Institut Cap Norfeu de Roses. Tutora: Carme Morales Villatoro. 

• 3a reserva: “L’smartphone, la nova clau de casa”, de Raúl Ballesteros Burgueño. 
Institut Baix Camp de Reus. Tutor: Enric Armengol. 

Premi Maria Josepa Massanés

• “Elaboració i ús de les eines en la prehistòria: un cas pràctic”, de Gaspar Llo-
ret Gutiérrez-Colón. Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança de Tarragona. Tutora: Eva 
Brull Folch. 

• “Memento mori: recorda que moriràs”, de Yousra Bouzalmati. Institut Josep 
Tapiró de Reus. Tutores: Claustre de Bofarull Bertran i Magda Rovira Bondia. 

• “La momificació a l’antic Egipte i la investigació a través de la imatge mè-
dica”, de Laura Carreto Martín. Institut Pons d’Icart de Tarragona. Tutora: 
Delfina Belló García. 
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• “La música dels nombres. Dels harmònics als fractals”, de Cèlia Xue Miró Pé-
rez. Institut Salvador Vilaseca de Reus. Tutora: Misericòrdia Nomen Xatruch. 

• 1a reserva: “De generació en generació”, de Clàudia Armesto Domènech. Ins-
titut Salvador Vilaseca de Reus. Tutor: Tomás Muñoz Serrano. 

• 2a reserva: “Once upon a Time: Disney vs. Reality”, de Laura González López. 
Institut Josep Tapiró de Reus. Tutora: Eva Margalef Solana. 

• 3a reserva: “Comparació dels models educatius del Camp de Tarragona”, d’Eva 
Magaña Herrero. Institut Jaume Huguet de Valls. Tutora: Elisenda Armengol i 
Vivas. 

• 4a reserva: “Despertar la vida amb música. L’ús de la música en l’embaràs i 
la primera infància”, de Marta Maduell Rius. Col·legi Vedruna-Sagrat Cor de 
Tarragona. Tutor: Amali Nieto Villodre. 

Premi Rafael Battestini

• “Síntesi i anàlisi del principi actiu d’analgèsics d’ús comú”, d’Inés Ochoa Castro. 
Institut Campclar de Tarragona. Tutora: Ana María Lafuente Heras. 

• “Mutagen Free”, de Nabila Ikkene Damnati. Institut Roseta Mauri de Reus. 
Tutora: Anna Giró Corts. 

• 1a reserva: “Em veus? Estudi de la relació entre la diabetis i la visió borrosa”, 
de Maria Sardà Brunet. Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança de Tarragona. Tutora: 
Esther Martí Arturo. 

• 2a. reserva: “Més enllà de l’aparença. Els anuncis publicitaris i els trastorns 
alimentaris”, de Maria Miguel Ribé. Col·legi La Salle-Reus. Tutor: Josep Antoni 
Jiménez.

Premi Maria Helena Maseras 

• “Rosa Rauet Riera. La vida d’una dona que trenca els esquemes de la seva èpo-
ca”, d’Andreu Rauet Munté. Institut Joan Puig i Ferrater de la Selva del Camp. 
Tutora: Marta Cañellas Mas.

• 1a reserva: “Hera, Atena i Afrodita. Arquetips femenins des del Judici de Paris 
fins al segle XXI”, de Mariona de Dalmau Hernández. Institut Baix Camp de 
Reus. Tutor: Josep G. Lluís Queralt. 

• 2a reserva: “Una pel germà, l’altra pel marit!, dones víctimes de la repressió 
franquista a Tarragona, el cas del convent de les Oblates”, d’Alba Civit Jansà. 
Institut Tarragona de Tarragona. Tutora: Lorena Chinchilla Lozano. 
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Premi Rodrigo Miralles

• “Pill-Bot - creació d’un robot pastiller”, de Gerard Burjalès del Amo. Institut 
El Morell del Morell. Tutor: Enric Bolaño Vendrell. 

• 1a reserva: “La crisi dels refugiats sirians a Palamós”, de Míriam Fernàndez 
Huertas. Institut de Palamós. Tutor: Miguel Navarro García. 

• 2a. reserva: “El quart món”, d’Ángel Gómez Abril. Col·legi La Salle-Tarragona. 
Tutor: Javier Hernàndez Bienvenido. 

Premis Gerard Vergés del Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs 
de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicle formatiu de grau 
superior

El campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili convoca els premis Gerard 
Vergés als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau 
superior, corresponents al curs acadèmic 2018-19, elaborats per alumnes de centres de 
secundària de les comarques de l’Ebre. El Consell Social col·labora en la constitució del 
jurat i en la dotació econòmica dels premis.

Orientació professional

Sessions d’orientació individualitzada

Durant aquest període del curs 2018-19 (*dades fins al maig 2019), s’han posat a disposi-
ció dels usuaris 125 sessions individuals d’orientació, se n’han sol·licitat 70 i finalment se 
n’han fet 55.

Aquestes xifres suposen un grau d’utilització d’un 44% respecte a la capacitat real i un 
73,5% d’assistència. Malgrat això, els usuaris atesos mostren un grau de satisfacció molt alt.

Sessions individuals. Curs 2018-19 (*fins  al maig)
Primer 

quadrimestre
Segon 

quadrimestre
TOTALS

Ofertes 91 34 125

Sol·licitades 45 25 70

Realitzades 33 22 55

No assistència 12 3 15

Percentatge assistència 73% 74% 73,5%

Grau d’utilització respecte a l’oferta 36% 65% 44%

*Dades fins al 31 de maig del 2019.
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La distribució de les sessions individuals realitzades durant aquest curs  és la següent: 

Una dada significativa que es manté des que es va iniciar aquest servei d’atenció invididual 
és el nombre de persones que han demanat fer la sessió individual però finalment no hi 
assisteixen. Durant aquest període suma el 26,5% del total. Aquesta dada ens preocupa 
com a insititució i malgrat que es fan accions per paliar-la són insuficients.

Des del 2013 que es va crear aquesta activitat ja s’ha donat orientació amb atenció indivi-
dual a un total de 764 persones. En aquest gràfic se’n pot veure l’evolució:
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Activitats formatives d’orientació

Durant aquest curs 2018-19 s’han realitzat un total de 38 accions formatives grupals d’ori-
entació professional, a les quals han assistit un total de 1.215 estudiants i titulats.

S’han dur a terme 4 tallers genèrics, que formen part de la programació per oferir estratè-
gies en l’àmbit de la recerca de feina, organitzats i impartits per OcupacióURV. Malgrat els 
esforços de difusió, l’anul·lació de tallers programats per falta d’inscripcions continua sent 
elevada.

Amb l’objectiu de millorar, s’ha establert un model organitzatiu de manera coordinada 
amb els centres i facultats fent una detecció de necessitats durant els mesos d’estiu abans 
del inici d’aquest curs. A més a més, com a conseqüència del canvi del nou equip de go-
vern, s’ha implantat una prova pilot durant aquest curs 2018-19 (bàsicament des del segon 
quadrimestre) d’un Mòdul d’Ocupabilitat. La iniciativa ha estat impulsada pel Vicerectorat 
d’Estudiants i Ocupabilitat, amb l’objectiu d’oferir formació específica sobre ocupabilitat 
als estudiants del grau i ha tingut molt bona acceptació entre els centres i facultats.

Aquest Mòdul d’Ocupabilitat té un contingut de 6 hores de durada dividit en en 3 blocs (2 
hores cadascun), però amb unes característiques comunes: obligatori per a cada ensenya-
ments, integrat en una assignatura curricular (Pràctiques Externes, TFG, PAT, Ciutadania, 
OPA, altres) i preferiblement al final dels estudis, a causa de la proximitat en la inserció al 
món professional.

• Bloc 1: Mercat laboral

• Bloc 2 : Procés d’inserció laboral

• Bloc 3: Tallers de recerca de feina (entrevista, CV, carta de presentació, etc.)

S’han planificat els criteris d’implantació: nom de l’assignatura en què s’integrarà el Mòdul 
d’Ocupabilitat i temporalització i programació de les accions formatives, per poder donar 
resposta amb els recursos disponibles de la Unitat i prendre mesures, si fos necessari.

Durant aquest període i com a conseqüència d’aquest substancial canvi organitzatiu, s’ha in-
crementat el nombre total de participants als tallers específics en un total de 1.144 persones. 

Dels tallers genèrics, se n’han anul·lat 3 per manca d’inscripcions, encara que s’han dut 
a terme el Tallers de Preparació per al Forum d’Ocupació que s’han impartit als diversos 
campus coordinats pels centres. El resultat és que com més implicació dels centres en pla-
nificació i difusió dels tallers, més participació dels estudiants.

 Tallers genèrics
Tallers específics 

coordinats amb centres

Nombre de tallers realitzats 4 34

Nombre d’assistents 71 1144

Mitjana de participació per taller 18 persones per taller 34 persones per taller

Anul·lació per manca d’inscripcions 3 0

*Dades fins al 31 de maig del 2019.

De cara al proper curs es volen aconseguir els objectius següents: mantenir quotes de 
participació altes i augmentar encara més la col·laboració amb els centres de la URV en la 
programació d’activitats específiques d’orientació professional i aconseguir la implantació 
en la major part dels ensenyaments.
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Durant aquest curs 2018-19 hi ha 10 centres que han participat en els tallers especifics, a 
més de la seu del Baix Penedès i el campus Terres de l’Ebre. L’alta participació dels centres 
fa que la ràtio de participació sigui molt elevada (34 persones per taller). 

tallers realitzats aquest curs:

Accions formatives d’orientació professional realitzades. Curs 2018-19

Programats Activitat Anul·lats Realitzats Assistents

general

2 CV + carta de presentació 2 0 0

1 Entrevista de selecció 1 0 0

4
Preparar el Fòrum 

Ocupació
0 4 71

7  Suma tallers generals 3 4 71

específics

3 ETSE 0 3 237

5 FEE 0 5 185

5 FCJ 0 5 258

1 CT  Ebre 0 1 13

4 FTG 0 4 73

3 FE 0 3 81

1 FMCS 0 1 37

1 FQ 0 1 29

6 ETSEQ 0 6 113

2 ETSA 0 2 68

2 FL 0 2 24

1 FCEP (Baix Penedès) 0 1 26

34 Suma tallers específics 0 34 1144

 Totals 41 Suma Total 3 38 1215

*Dades fins al 31 de maig del 2019.

El nombre de participants als tallers d’orientació grupal des del inici d’aquest servei d’ori-
entació professional és de 3.611 persones.  Aquest és el quadre resum:

TALLERS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Curs Nombre tallers Assistents  Generals Assistents Específics Assistents

2012-13 9 369 5 94 4 275

2013-14 22 291 16 85 6 206

2014-15 45 500 23 122 22 378

2015-16 37 493 23 151 14 342

2016-17 30 587 15 66 15 521

2017-18 33 761 7 16 26 745

2018-19 38 1215 4 71 34 1144

Totals 215 4216 Totals 605 121 3611

*Dades fins al 31 de maig del  2019.
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*Dades fins al 31 de maig del 2019.

Com es pot veure al gràfic, cada curs escolar ha anat augmentant la implicació dels centres, 
per això s’incrementa el nombre de tallers específics amb coordinació i planificació amb els 
centres, i consegüentment ha baixat el nombre de tallers genèrics, atès que hi teníem poca 
participació. Aquest curs l’increment amb el curs anterior ha estat substancial, s’ha passat de 
761 participants a 1.215, un 59,6% més que al curs anterior. Per tant, queda demostrat l’èxit 
rotund de portar a terme aquestes accions conjuntament amb els centres i facultats, ja que es 
tracta d’un procés transversal, que interessa a tots els estudiants de la URV.

Ocupació

Intermediació laboral

Des de la implantació del portal d’intermediació, a finals del 2013, fins a la redacció d’aques-
ta memòria (05/06/19), més de 8.700 usuaris (entre estudiants i titulats) s’hi han registrat: 

Total d’usuaris registrats Estudiants Alumni

Inici fins 13/06/18 8.190 1.743 6.436

Inici fins 05/06/19 8.734  1919 6815 

Nous usuaris curs 2018-19 544 176 379

A la taula que segueix, tot i que no tenim dades de tot l’any 2019, es pot observar que a 
partir del 2017 el portal ha tingut una evolució negativa:

• Des del 2016 hi ha hagut una evolució decreixent dels usuaris registrats. 
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• El nombre d’ofertes va augmentar fins al 2017, però partir d’aquest any ha estat 
menor.

• El nombre de vacants va augmentar fins al 2017, però a partir d’aquest any ha 
disminuït.

• El nombre de postulacions, persones que s’han inscrit a les ofertes, ha baixat 
significativament des del 2017.

Aquestes són les dades des de la implantació del portal fins al 5 de juny de 2019*( cal tenir 
present que la resta d’anys naturals presenten dades fins al 31 de desembre):

2014 2015 2016 2017 2018 2019* Total

Nous candidats 
registrats

2.484 2.018 1.375 1.114 948 544 8483

Ofertes de 
treball rebudes

463 661 1.196 1.229 1.001 454 5004

Vacants 1.079 1.719 2.559 3.339 2.592 145 11433

Postulacions 11.296 17.679 17.555 15.730 7.045 1.826 71131

Aquesta evolució pot estar vinculada al fet que hi havia una sèrie de tasques relacionades 
amb la comunicació i difusió de les ofertes que realitzaven els becaris de l’OFES. En el 
moment que es van deixar de tenir becaris, aquesta tasca es va deixar de fer per manca de 
recursos. 

Pel que fa a aquest aspecte, cal esmentar que la pàgina de Facebook d’Ocupació URV ha 
superat els 5.505 seguidors, amb un increment de més de 117 usuaris respecte a fa un any.

El compte de Twitter ha passat dels 850 seguidors als 876 d’aquest curs. 

Les xarxes socials són una eina important per difondre les nostres activitats, així com el 
mitjà més directe per donar a conèixer les oportunitats professionals que gestionem des 
d’Ocupació URV. Fora bo disposar dels recursos necessaris per posar-les una altra vegada 
al nucli de l’activitat d’ocupació. 

Beques i ajuts

Les beques i ajuts que gestiona l’ Oficina de l’Estudiant es classifiquen en:

• Beques que impliquen una dedicació dels estudiants a alguna de les unitats de 
la Universitat:

 – Beques de col·laboració genèriques

 – Beques de col·laboració específiques

 – Beques de col·laboració amb els departaments del MECD

 – Beques d’iniciació a l’activitat docent i investigadora - BIDI
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• Altres beques o ajuts amb una dotació econòmica. Atesa la modalitat o tipo-
logia de la beca, la dotació es fa efectiva amb descompte directe sobre el cost 
de la matrícula de l’ensenyament universitari o bé amb l’ingrés al número de 
compte de l’estudiant.

La classificació per nivell d’estudis:

 – Beques i ajuts per a estudiants de grau

 – Beques i ajuts per a estudiants de màster

Beques que impliquen una dedicació als estudiants:

La Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Tarragona va fer al llarg dels mesos 
de maig, juny i juliol de 2018 una inspecció a la Universitat. Es va centrar a analitzar i 
valorar les tasques, condicions i característiques de les beques de col·laboració. En aquest 
sentit, l’inspector assignat al cas va citar i mantenir entrevistes amb la quasi totalitat dels 
becaris que en aquell període prestaven serveis.

Arran de la inspecció es van prendre una sèrie de mesures de cara a les beques de col-
laboració per al curs 2018-19:

• Es va iniciar el desenvolupament de les beques que havien estat resoltes i 
comunicades als estudiants. 

• Es van suspendre les convocatòries en curs i no se’n van activar d’altres de 
previstes. La modalitat de les beques que es va veure més afectada és la de les 
beques de col·laboració específiques.

• No s’han cobert les places vacants a conseqüència de renúncies entre els 
candidats de la llista d’espera.

• S’ha activat un procediment de seguiment i avaluació de les activitats formatives 
que desenvolupen els becaris amb la finalitat de complir amb el caràcter formatiu 
de les beques.

En les dades que es detallen a continuació s’hi evidencia l’afectació de la inspecció en la 
gestió de les beques i els becaris.

Beques de col·laboració genèriques

Destinades a estudiants d’ensenyaments oficials de la universitat, grau, màster i doctorat. 
Són beques que figuren al pressupost de la Universitat de manera estable i donen suport a 
diversos serveis bàsics de la Universitat:

• Beques de col·laboració de durada anual, que s’ajusta en el curs acadèmic, de 
setembre a juliol. Les unitats on es desenvolupa l’activitat d’aquesta modalitat de 
beques són: Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, Oficina 
Logística de Campus, Servei de Recursos Educatius, Oficina de l’Estudiant, Servei 
d’Atenció a la Comunitat Universitària, Servei de Gestió Acadèmica, entre altres. 
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• Beques de col·laboració de durada inferior a un curs acadèmic, que coincideix 
amb el període d’estiu (juny, juliol, setembre i octubre). Donen suport al procés 
d’automatrícula dels estudiants en les secretaries dels campus. Aquest curs els 
caps de les secretaries acadèmiques han incorporat la valoració de l’activitat 
realitzada dels becaris en la convocatòria del curs anterior.

No tots els estudiants adjudicataris de les beques finalitzen la beca en la data prevista. Al 
llarg de la vigència d’una beca, els becaris tenen la possibilitat de demanar-ne la suspensió 
per motius relacionats amb els estudis universitaris que cursen, bé mobilitat o bé pràcti-
ques curriculars. Durant el període de suspensió sol·licitat pel titular de la beca, la beca es 
cobreix amb un candidat de la llista d’espera de la convocatòria. Finalitzat el període, el 
titular es reincorpora fins a acabar en la data prevista.

Beques de col·laboració específiques

Destinades a estudiants d’ensenyaments oficials de la universitat, grau, màster i doctorat. 
Beques que es convoquen a petició dels centres, departaments i altres unitats per un perí-
ode determinat i per atendre projectes o activitats concretes. La unitat peticionària n’assu-
meix el cost.

En la modalitat de beques específiques les unitats peticionàries poden sol·licitar la pròrroga 
de la beca i del becari per un únic període consecutiu.

En aquesta modalitat de beques també es gestionen renúncies, sol·licituds de suspensions 
i les vacants que es generen.

Tipologia 
beca

Pressupost
Beques de la 
convocatòria

Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Renúncies Suspensions

Renovació 
automàtica 

/ 
Pròrrogues

Beques 
col·laboració 
durada anual

555.729,93 €

54 959 129 54 12 53

Beques 
col·laboració 
període estiu

20 480 - 15 - -

Beques 
col·laboració 
específiques

101.178,01 € 4 59 20 1 - 20

Beques de col·laboració amb els departaments del Ministeri d’Educació, Ciència i Esport

Beques amb l’objectiu de millorar la formació dels estudiants universitaris que finalitzen 
els estudis de grau o primer curs de màster, ja que els permeten iniciar-se en tasques de 
recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la futura orientació profes-
sional o investigadora en departaments de la Universitat.

La beca consisteix en un pagament únic de 2.000 € que assumeix el MECD. 
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La Unitat de Beques actua d’intermediària entre el sol·licitant, els departaments de la Uni-
versitat i l’AGAUR. Es facilita informació de la convocatòria als candidats i departaments, 
es gestionen les sol·licituds i s’elabora la proposta d’adjudicació de la Universitat, que es 
fa arribar a l’AGAUR perquè la resolgui.

Beques de la 
convocatòria

Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Renúncies 

Beques col·laboració amb 
departaments - MECD

21 19 6 -

Beques d’iniciació docent i investigadora  (BIDI)

En la línia de trebal  de les beques de col·laboració amb departaments convocades pel MECD, 
la URV, amb la voluntat de potenciar aquest sistema d’aprenentatge amb unes beques desti-
nades a estudiants de primer curs de màster, convoca les beques BIDI amb objectius idèntics.

Les beques d’iniciació docent i investigadora de la URV (BIDI) tenen per objecte que els 
estudiants de primer curs de màster oficial s’iniciïn en tasques docents i investigadores amb 
l’objectiu d’orientar-los cap a una de les sortides professionals un cop finalitzats els estudis 
de postgrau.

La beca que rep l’estudiant és un ajut econòmic que la Universitat li ofereix per ajudar-lo 
a sufragar les despeses dels estudis de màster, especialment en aquells casos d’estudiants 
amb rendes familiars més baixes.

S’han convocat les beques modalitat BIDI per al departaments que es troben en el quadre 
següent:

Departaments Pressupost
Beques de la 
convocatòria

Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Renúncies

Departament 
d’Antropologia, Filosofia 
i Treball Social

10.125 € 9 50 34 -

Departament 
de Bioquímica i 
Biotecnologia

1.875 € 1 5 - -

Departament de Dret 
Públic

11.250 € 8 6 1 1

Departament 
d’Economia

9.750 € 8 43 19 2

Departament 
d’Enginyeria Química

33.000 € 11 52 20 -

Departament d’Estudis 
Anglesos i Alemanys

3.000 € 2 16 7 -

Departament de 
Geografia 

5.625 € 3 7 - 1

Departament de Gestió 
d’Empreses

30.000 € 11 75 22 7

Departament d’Història i 
Història de l’Art

4.875 € 3 13 5 -

Departament de 
Química Analítica i 
Química Orgànica

3.000 € 1 4 1 -
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Altres beques i ajuts per a estudiants de grau

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

Es convoquen per donar resposta a les necessitats dels estudiants que volen iniciar estudis 
universitaris i es troben en una situació econòmica i social d’especial dificultat, però que 
tenen un bon rendiment acadèmic en l’etapa dels estudis secundaris i una bona motivació.

Cada curs es concedeixen 5 noves beques, que es renoven anualment si el becari continua 
complint els requisits establerts en les bases reguladores de la convocatòria fins a la finalit-
zació dels estudis universitaris. 

Pressupost
Dotació 

per 
beca

Convocatòria 
de nova 

adjudicació

Convocatòria 
de renovació

Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Beques 
patrocinades per 
la Fundación 
REPSOL i el 
Consell Social

95.000 € 5.000 € 5 14 24 19

Ajuts extraordinaris a matrícula de grau 

La universitat convoca aquests ajuts destinats a estudiants matriculats a la Universitat que, 
per motius socials o familiars, es troben en una situació d’especial dificultat que pot afectar 
la continuïtat dels seus estudis (malalties, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils 
no econòmiques, etc.).

Les ajudes es destinen a estudiants d’ensenyaments oficials de grau per sufragar, totalment 
o parcialment, l’import de la matrícula directament mitjançant la regulació del rebut. En 
cas que l’estudiant, tot i reunir els criteris i requisits per adjudicar l’ajut, hagués sufragat 
(en part o totalment) l’import de la matrícula, li serà reemborsat en la quantitat de l’ajut 
atorgat a la resolució.

Com en les beques patrocinades per la Fundación REPSOL, la Unitat de Beques realitza 
una valoració de la situació acadèmica, personal, i econòmica del candidat. Desestima les 
sol·licituds que no s’ajusten als paràmetres establerts en les bases i proposa l’adjudicació 
de beques als estudiants. 

Pressupost Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Ajuts extraordinaris a 
matrícula de grau

35.000€ S’han atorgat 32 ajuts 40 8



107

Ajut de matrícula per a la titulació del doble grau de Llengua i Literatures Catalanes

L’objecte de la convocatòria de l’ajut és promoure la internacionalització del grau de Llen-
gua i Literatura Catalanes mitjançant ajuts econòmics perquè estudiants d’universitats es-
trangeres puguin cursar aquests estudis a la Universitat Rovira i Virgili.

Els estudiants destinataris de l’ajut provenen de la Masarykova Universita de Txèquia.

L’ajut cobreix l’import de tots els crèdits matriculats de la doble titulació esmentada. L’im-
port del descompte en matrícula per a l’estudiant ha estat de 1.364,49 €.

Altres beques i ajuts per a estudiants de màster

Beques màster URV i beques AUIP màster URV

Atenent la nova configuració de les beques destinades a estudiants de màster i amb l’ob-
jectiu de captar estudiants nacionals i internacionals, es creen les beques màster URV i 
neques AUIP màster URV.

Les beques màster URV tenen per objecte sufragar l’import de la matrícula dels estudiants 
de màster per facilitar-los l’accés als estudis universitaris oficials de postgrau. Les beques 
es regeixen per unes bases de convocatòria, les quals estableixen les condicions de la con-
vocatòria i l’adjudicació.

L’Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau aporta un pressupost per a la pro-
moció dels màsters. El pressupost es canalitza en 9 beques AUIP màster URV, destinades a 
estudiants internacionals d’universitats que formen part de l’AUIP.

La Unitat de Beques, referent de gestió de les beques, rep les consultes (per mitjà electrònic 
i telefònic) relatives a les beques i els processos de preinscripció, admissió i matrícula del 
màster, que es redirigeixen a les unitats de la Universitat encarregades de la gestió.

Les beques suposen la gestió de les renúncies, revocacions i les noves adjudicacions a 
candidats de les llistes d’espera de la convocatòria.

Modalitat Pressupost Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Renúncies Revocacions

Beques Màster 
URV

257.345 € 51 360 33 9 6

Beques AUIP 
Màster URV

36.000 € 9 65 26 3 -
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Beques Càtedra URV- REPSOL

Beca destinada als estudiants del màster universitari en Comunicació Estratègica en la 
Societat del Risc. La dotació és de 1.500 € i es regularitza en la matrícula de l’estudiant 
adjudicatari.

Beques Càtedra URV- REPSOL
Dotació 
per beca

Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Desestimades

Beques Càtedra URV- REPSOL 
d’excel·lència en el màster de 
Comunicació Estratègica en la 
Societat del Risc

1.500 € 4 15 11

Beques d’excel·lència de la Fundació Catalunya – La Pedrera

La dotació de la beca és de 5.000 € per als màsters de 60 crèdits, i de 5.000 € per al des-
envolupament dels primers 60 crèdits, i de 2.500 € per a la resta de crèdits, en el cas de 
màsters de 90 crèdits. La dotació de la beca l’aporta íntegrament la Fundació Catalunya 
– La Pedrera.

Beques Fundació 
Catalunya – La Pedrera

Dotació per 
beca

Convocatòria
Sol·licituds 
gestionades

Sol·licituds 
desestimades

Revocacions

Beca Fundació 
Catalunya - La Pedrera 
per al màster en 
Enginyeria Ambiental i 
Sostenibilitat Energètica

5.000 € + 
2.500 €

1 7 1 -

Beca Fundació 
Catalunya - La Pedrera 
per al màster en Síntesi, 
Catàlisi i Disseny 
Molecular

5.000 € 1 9 - -

Beca Fundació 
Catalunya - La 
Pedrera per al màster 
en Ensenyament i 
Adquisició de l’Anglès 
com a Llengua 
Estrangera / Segona 
Llengua (ALE/ASL)

5.000 € 1 8 4 1
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Voluntariat

Responsable: M. Concepció Torres Sabaté

Qui som i què fem?

L’objectiu de l’Oficina del Voluntariat, sota la responsabilitat de la Sra. M. Concepció Tor-
res, és fer de mitjancera entre els alumnes i personal de la URV amb les entitats de volunta-
riat del territori per donar resposta a les necessitats de les associacions que tenen voluntaris 
per desenvolupar els seus projectes.

També imparteix formació per acostar la realitat del voluntariat als estudiants i participar 
en els projectes de les entitats que ho demanen.

Entitats col·laboradores

Tenim inscrites 100 entitats que treballen en diferents àmbits.
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Estudiants que col·laboren

L’Oficina entra en funcionament l’any 1999 i fins ara més de 250 estudiants han contactat 
a través de l’Oficina amb entitats de voluntariat per aportar el seu treball i temps de dedi-
cació als projectes programats. Hi ha molts estudiants, però, que ja estan fent tasques de 
voluntariat sense contactar amb l’Oficina, ja que participen en associacions d’activitats de 
lleure infantil i juvenil, voluntariat cultural, de medi ambient, etc.

Els estudiants que han contactar amb l’Oficina pràcticament formen part de tots els ense-
nyaments de la Universitat.

Activitats realitzades al curs 2018-19

Les activitats que s’han dut a terme a l’Oficina del Voluntariat són:

• Col·laboració en diverses campanyes:

 – Recaptació de voluntaris per a la campanya de recollida d’aliments orga-
nitzada pel Banc d’Aliments:

• S’ha fet difusió de la campanya a tota la comunitat universitària.

• S’ha aportat voluntariat per cobrir gairebé tota la província de Tarragona.

 – Col·laboració amb entitats per a la campanya de recollida de joguines de 
la URV:

• S’ha fet difusió de la campanya a tota la comunitat universitària.

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

• Difusió a tota la comunitat universitària de les activitats que realitzen les enti-
tats de voluntariat de les comarques del Camp de Tarragona i, si cal, també a 
escala internacional.

 – Es dona resposta a tots els dubtes i qüestions que puguin tenir tant els 
membres de la comunitat universitària com les persones a qui els ha arribat 
la informació a través d’aquests.

• Recaptació de voluntaris per a les entitats segons les demandes de les mateixes 
entitats.

• Per a la recaptació de voluntaris elaborem els perfils que sol·licita l’entitat de-
mandant i en fem difusió a la comunitat universitària. 

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

• Assessorament als membres de la comunitat universitària sobre projectes i as-
sociacions del seu interès.

• Reunions explicatives sobre què és l’Oficina del Voluntariat i què ofereix a 
alumnes, associacions, professorat, etc. Aquest curs, als estudiants de Nutrició 
i d’Empresarials a Reus i Tortosa.
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• Col·laboració amb la Federació Catalana del Voluntariat Social a Tarragona inter-
canviant informació de necessitat de voluntaris. També s’ha organitzat una taula 
rodona sobre voluntariat per als estudiants de Pedagogia i Educació Social.

• Col·laboració amb Creu Roja en alguns dels seus projectes: Violència de Gènere, 
Refugiats, LGTBI Fòbia, Cens dels sense llar a Tarragona i Som.nit.

Valoració

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

Integració

Acolliment lingüístic i interculturalitat

El programa d’acolliment lingüístic ha potenciat les accions formatives gratuïtes de català per 
als estudiants nouvinguts i l’organització d’actes de benvinguda a l’inici de cada quadrimes-
tre. Així, un total de 230 alumnes s’han format en cursos de nivells inicials de català (A1, A2 
i B1), mentre que uns 200 estudiants de mobilitat han participat en els actes de benvinguda. 

S’ha continuat oferint en col·laboració amb l’I-Center el curs virtual d’interculturalitat 
Mou-te!, obligatori per als estudiants de la URV que fan mobilitat a l’estranger. Durant 
aquest curs s’han organitzat 13 grups amb un total de 320 estudiants.

Acollida i integració internacional

El programa Mentor d’acollida internacional és una de les iniciatives impulsades per la 
Universitat que executen les directrius establertes en el PEI per reforçar la interacció amb 
la comunitat universitària internacional i contribuir a la projecció internacional de la ins-
titució. Es tracta d’un programa que afavoreix l’acollida i la integració cultural, acadèmica 
i lingüística dels estudiants de mobilitat internacionals durant la seva estada a la URV. Al 
mateix temps, afavoreix la internacionalització de l’estudiant resident, fomentant la seva 
interacció en contextos d’acollida, interacció multicultural i integració. Aquest any han 
estat mentors 48 estudiants el primer quadrimestre i 41 el segon, que han “mentoritzat” a 
177 estudiants estrangers el primer semestre i 117 el segon.
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Durant el mes de setembre de 2018 es van celebrar un total de 4 sessions informatives dirigi-
des als estudiants de mobilitat internacionals on van participar 396 estudiants. Se’n van orga-
nitzar 2 al Campus Catalunya i 2 al Campus Sescelades. També es van celebrar 4 reunions de 
benvinguda al febrer 2019 on es van acollir 117 estudiants de mobilitat que arribaven el 2n 
semestre d’aquest curs. Durant aquestes sessions es dóna la informació general necessària per 
a un estudiant nouvingut: informació sobre els serveis que proporciona la URV (allotjament, 
associacions d’estudiants), suport i explicació de com funcionen els processos administratius 
a la URV (matrícula, Moodle), i tota la informació general sobre l’acollida internacional.

Finalment, s’organitzen conjuntament amb el Servei Lingüístic dues acollides institucionals 
adreçades a tots els estudiants internacionals ja siguin de grau, master o doctorat per tal d’afa-
vorir-ne la integració a la comunitat universitària i donar-los una benvinguda institucional. El 
Dr. John Style, vicerector d’Internacionalització; John Bates, coordinador del Servei Lingüís-
tic; i Marina Casals, cap del Centre Internacional, fan els parlaments de benvinguda. Després, 
els estudiants participen en tallers sobre cultura catalana, danses tradicionals de Tarragona i 
tast de vins que elabora la Facultat d’Enologia. La celebració es tanca amb un refrigeri.

Foto dels estudiants IN després dels parlaments de la Benvinguda Institucional.

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

Fundació privada Onada: Manteniment de la jardineria del campus Sescelades, del cam-
pus Catalunya.

Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament 
-TBC-: Manteniment de la jardineria del campus Bellissens i del Campus Vila-seca.

Fundació Topromi: servei de disseny, maquetació i impressió de les agendes acadèmiques.
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Unitat d’Assessorament i Suport Psicològic a l’Estudiant (UASPE)

Introducció

La Unitat d’Assessorament i Suport Psicològic a l’Estudiant (UASPE) es crea al març de 
2014 mitjançant un acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 
l’Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM). Neix amb l’objectiu de donar atenció 
psicològica professional, confidencial i gratuïta als estudiants de la URV (grau, postgrau o 
doctorat), així com un suport al professorat i personal de la URV en el maneig de les difi-
cultats psicològiques dels alumnes. La UASPE és un servei ofert des del Servei d’Atenció a 
la Comunitat Universitària amb les funcions següents:

• Detecció de simptomatologia psiquiàtrica o psicològica en alumnes i l’orien-
tació corresponent a tractament en l’àmbit públic o privat, segons les caracte-
rístiques del cas i les preferències de l’estudiant.

• Suport i orientació en situacions de malestar emocional relacionades amb 
l’àmbit acadèmic o personal.

• Promoció de l’estabilitat i salut emocional dels estudiants a través de materials 
divulgatius.

• Entrenament bàsic en habilitats que permetin una millor adaptació al món 
acadèmic (tècniques d’aprenentatge, gestió de conflictes, ansietat davant els 
exàmens), ajudant a millorar el rendiment i l’adaptació acadèmica.

• Orientació i suport al personal docent per afrontar les dificultats emocionals o 
psicològiques dels seus alumnes.

Funcionament de la Unitat

La dotació de la Unitat és d’un psicòleg clínic (Sr. Eloy Gey) 3 hores setmanals durant les 
quals realitza atenció directa, i una psiquiatra (Dra. Yolanda Alonso), que coordina la gestió 
de la Unitat i l’elaboració d’informes psiquiàtrics; tots dos són professionals de l’HUIPM. 

L’horari d’atenció al públic és els dijous de 16:30h a 19:30 h, al despatx 4.31 de l’edifici 
D2 del campus Catalunya, mitjançant cita prèvia. 

Diàriament s’atenen consultes telemàtiques a través de l’adreça de correu electrònic:
atenciopsicologica@urv.cat

mailto:atenciopsicologica@urv.cat
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Sol·licitud de cita

Els estudiants que ho desitgin poden sol·licitar cita prèvia a través de la pàgina de la 
Unitat de Suport a l’Estudiant2 

2  http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/atencio-psicologica

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/atencio-psicologica
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/atencio-psicologica
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/atencio-psicologica/)
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Procés previ a la cita 

En el moment de sol·licitar cita, els alumnes reben un missatge de confirmació automatit-
zat en què se’ls informa sobre les normes de la Unitat:

Un cop es rep la sol·licitud de cita de l’estudiant, s’envia una petició a través del correu 
electrònic facilitat per l’alumne per tal que responguin, de forma voluntària, als qüestiona-
ris autoadministrats següents:

• Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9) (Spitzer, Williams, Kroenke). 
Qüestionari de 9 ítems de cribratge de simptomatologia depressiva, que inclou 
un ítem sobre ideació autolítica (vegeu annex 4.1).

• GAD-7 (Spitzer, Williams, Kroenke). Qüestionari de 7 ítems de cribratge de 
simptomatologia ansiosa (vegeu annex 4.2).

• Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico (de Pablo, Baillès, Pérez y 
Valdés). Qüestionari dissenyat per identificar les fonts i la intensitat de l’estrès 
relacionat amb l’activitat acadèmica (vegeu annex 4.3).

Per tal d’emplenar els qüestionaris de forma telemàtica, els estudiants reben els enllaços 
allotjats en un servidor personal de Google Drive.

S’assigna a cada estudiant un codi d’identificació personal (tres lletres i tres nombres) que 
es comunica a l’estudiant mitjançant el correu electrònic i que hauran d’introduir als qües-
tionaris per tal de garantir la seguretat de les dades enviades a través d’internet. 

La correspondència entre el codi d’identificació personal i el nom real de l’estudiant només 
es conserva en la base de dades dels estudiants atesos, allotjat en un servidor de l’HUIPM 
i protegit amb àmplies mesures de seguretat.

L’aplicació Google Drive permet rebre les respostes als qüestionaris en temps real i priorit-
zar, si és necessari, les sol·licituds o contactar directament amb l’alumne, si es detecta una 
situació de risc. També permet una correcció automatitzada de les respostes i així poder fer 
una devolució del resultat a l’alumne en l’espai de cita.

Una setmana abans de la cita, s’envia a l’alumne un correu electrònic amb el recordatori 
de la cita concertada i la recomanació de canviar-la si no li fos possible assistir-hi. 

file:///D:\users\olivarest\Downloads\•%09https:\docs.google.com\forms\d\1txyKpERtLINWJTIsxyjep7ZnWXRU2_xxu83-GLgQLfA\viewform
file:///D:\users\olivarest\Downloads\•%09https:\docs.google.com\forms\d\1txyKpERtLINWJTIsxyjep7ZnWXRU2_xxu83-GLgQLfA\viewform
file:///D:\users\olivarest\Downloads\•%09https:\docs.google.com\forms\d\1xWVIrTNseIMiO3Ks7UB162kdL4nsFAu1npNow7TB4DY\viewform
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Citacions

El dia de la cita, se sol·licita que signi el consentiment per a la cessió i la protecció de 
dades, conforme a la legislació vigent (vegeu annex 4.4).

Es retorna a l’alumne el resultat dels tests realitzats, en cas que els hagi emplenat i es 
demana el motiu de consulta. 

Es realitza una entrevista clínica completa per detectar possibles patologies psiquiàtri-
ques i, un cop finalitzada l’avaluació global, s’informa l’estudiant de la seva problemà-
tica, les pautes a seguir i la conveniència, si s’escau, d’iniciar un tractament psicotera-
pèutic o psiquiàtric. S’assessora l’alumne sobre les diferents opcions en la xarxa pública 
o privada. En cas que l’estudiant compleixi els requisits, se li informarà sobre el proce-
diment per tramitar l’assegurança escolar per tal que cobreixi una part del tractament 
(vegeu annex 4.5).

Des de la Unitat de Suport a l’Estudiant, s’ofereix a l’alumne un seguiment de fins a tres 
visites, que es podria ampliar excepcionalment en cas de considerar-se necessari. 

En qualsevol moment del procés, tant abans de la sol·licitud de cita, abans de la cita o 
posteriorment a aquesta, es promou la utilització del correu electrònic com a mitjà de 
comunicació ràpida entre la Unitat i l’alumne, i es garanteix que el temps de resposta 
sigui inferior a dos dies.

Després de la cita

Els dies posteriors a la/les cita/s s’envia un correu electrònic a l’estudiant amb un qüestio-
nari de satisfacció anònim i voluntari, mitjançant Google Drive (vegeu annex 4.6).

L’alumne que ho desitgi pot respondre a les preguntes i pot deixar suggeriments de millora 
o comentaris.

Activitat desenvolupada a la Unitat

Descripció de la activitat

Durant el període entre el 15 de maig de 2018 i el 15 de maig de 2019, s’han rebut 72 
sol·licituds de cites.

file:///D:\users\olivarest\Downloads\•%09https:\docs.google.com\forms\d\1mlexlk9AYLFi1NlWb5uoCCDsiLK4RnMEzqh0neNThTI\viewform
file:///D:\users\olivarest\Downloads\•%09https:\docs.google.com\forms\d\1mlexlk9AYLFi1NlWb5uoCCDsiLK4RnMEzqh0neNThTI\viewform
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Absentisme en primera visita

Del total, en 52 casos (72,22%) l’alumne ha assistit a la primera visita i ha estat valorat i ori-
entat. En 20 sol·licituds (27,78%) l’estudiant no va a acudir a la primera visita (absentisme). 

Freqüència Percentatge

assistència 52 72,22

absentisme 20 27,78

Total 72 100,0

La proporció d’absentismes en primera visita es manté relativament estable al llarg dels 
cursos d’activitat. 

Tipus de visita

En el curs 2018-19 es van realitzar 59 visites en total, de les quals 52 (88,13%) van ser 
primeres visites de valoració i 7 (11,86%) van ser visites successives de seguiment, amb 
objectius d’assessorament i orientació. 
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Tenint en compte el nombre de visites realitzades, la tendència observada des de l’inici del 
programa és un augment progressiu de l’activitat.

Temps d’espera

Per a la primera cita el temps d’espera va ser de 17,88 dies naturals de mitjana, amb un 
màxim de 61 dies i un mínim de 0 dies (es va atendre el mateix dia de la sol·licitud).

 N Mínim Màxim Mitjana Desv. típ.

Temps d´espera 72 0 61 17,88 12,611

La tendència al llarg dels últims cursos és una reducció dels temps d’espera per a una pri-
mera visita.
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Perfil dels usuaris

Gènere

En el curs 2018-19 han sol·licitat atenció al nostre servei més dones (n=43; 59,72%) que 
homes (n=29; 40,28%).

Freqüència Percentatge

Dona 43 59,72

Home 29 40,28

Total 72 100,0

Encara que aquesta és la tendència habitual en els darrers cursos, s’aprecia un increment 
gradual de sol·licituds dels homes, de manera que es produeix un acostament progressiu 
de la proporció homes / dones que demanen ser atesos en la nostra Unitat.
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Edat mitjana

L’edat mitjana dels usuaris ha estat de 24,79 anys, amb un mínim=18 i un màxim=44.

N Mínim Màxim Mitjana Desv. típ.

Edat 52 18 44 24,79 6,560

Altres variables

Es van recollir altres variables com: origen, facultat on estudia i tipus d’estudi que està 
cursant.
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Origen

Freqüència Percentatge

Catalunya 20 38.,46

Espanya 11 21,15

Alemanya 1 1,92

Bielorússia 1 1,92

Itàlia 2 3,84

Romania 1 1,92

Brasil 2 3,84

Canada 1 1,92

Colòmbia 1 1,92

Estats Units 1 1,92

Mèxic 1 1,92

Veneçuela 2 3,84

Líbia 1 1,92

Marroc 1 1,92

Iran 1 1,92

Índia 2 3,84

Bangla Desh 1 1,92

Total 52 100,0

En els darrers cursos s’observa un creixent nombre de sol·licituds entres els estudiants 
estrangers amb una tendència a igualar-se amb el percentatge de sol·licituds d’estudiants 
catalans.
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Facultat

Freqüència Percentatge

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 8 15,38

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 3 5,76

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 4 7,69

Facultat de Química 3 5,76

Facultat d’Economia i Empresa 2 3,84

Facultat de Lletres 5 9,61

Facultat de Turisme i Geografia 1 1,92

Facultat de Ciències Jurídiques 5 9,61

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 6 11,58

Facultat d’Infermeria 2 3,84

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 13 25

Total 52 100,0

La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia va ser, de forma significativa, la que va 
enviar més usuaris al nostre servei.

Tipus d´estudi
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Freqüència Percentatge

Grau 40 76,92

Doctorat 11 21,15

Màster 1 1,92

Total 52 100,0

Es manté estable la tendència segons la qual els usuaris del servei solen ser majoritàriament 
estudiants de grau.

En els últims dos anys s’aprecia un discret augment del nombre d’estudiants de doctorat 
sol·licitants d’atenció.

Dades de procés i resultats

Motiu de consulta

Els principals motius de consulta registrats van ser els problemes de rendiment acadèmic 
(38,46%), habitualment dificultats en l’organització del temps d’estudi, percepció de baix 
rendiment o desmotivació per part de l’estudiant.

Una altra demanda freqüent han estat els problemes relacionats amb la salut mental 
(34,62%), amb predomini de simptomatologia lleu o moderada de tipus ansiós-depressiu, 
habitualment de característiques adaptatives. 

Els problemes de relació i conflictes interpersonals també ha estat un motiu de consulta 
freqüent (23,08%).
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Freqüència Percentatge

Problemes relacionats amb la salut mental 18 34,61

Problemes de rendiment acadèmic 20 38,46

Problemes en les relacions amb altres persones 13 25

Problemes relacionats amb l’adaptació cultural 1 1,92

Total 52 100,0

Resultat final

Dels 52 alumnes atesos, en 19 casos (36’54%) el procés d’orientació es va finalitzar amb 
la resolució del problema de consulta. En 22 casos (42,31%) el problema persisteix par-
cialment o el desenllaç és desconegut. Solament 9 casos dels 52 atesos (17,31%) encara 
continuen en seguiment. 

En 2 casos (3,85%), al final del seguiment, el problema inicial es va mantenir i es va realitzar 
una derivació a un recurs especialitzat de forma pactada amb l’estudiant.

Freqüència Percentatge

S’ha resolt el problema de consulta 19 36,54

Persisteix el problema parcialment/desenllaç desconegut 22 42,31

Persisteix el problema inicial 2 3,85

Encara en seguiment 9 17,31

Total 52 100,0
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Annex

Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9)

Por favor, introduce el código que se te ha facilitado en el correo que has recibido. *

Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes 
problemas?

Poco interés o alegría por hacer las cosas *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Sensación de estar decaído/a, deprimido/a desesperanzado/a *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Problemas para quedarse dormido/a, para seguir durmiendo o dormir demasiado *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Sensación de cansancio o de tener poca energía *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Poco apetito o comer demasiado *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día
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Sentirse mal consigo mismo/a; sentir que es un/a fracasado/a o que ha decepcionado a su 
familia o a sí mismo/a *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la televisión *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Moverse o hablar tan despacio que los demás pueden haberlo notado. O lo contrario: estar 
tan inquieto/a o agitado/a que se ha estado moviendo de un lado a otro más de lo habitual *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Pensamientos de que estaría mejor muerto/a o de querer hacerse daño de algún modo *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Si ha marcado ALGUNO de los problemas de este cuestionario,

¿Hasta qué punto estos problemas le han creado DIFICULTADES para hacer su trabajo, 
ocuparse de la casa o relacionarse con los demás?

• Ninguna dificultad

• Algunas dificultades

• Muchas dificultades

• Muchísimas dificultades
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Cuestionario GAD-7

Por favor, introduce el código que se te ha facilitado en el correo que has recibido. *

En los últimos 14 días, ¿con qué frecuencia le han supuesto una molestia los siguientes 
problemas?

Sentirse nervioso/a, angustiado/a o muy tenso/a *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Ser incapaz de dejar de preocuparse o de controlar la preocupación *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Preocuparse demasiado por diferentes cuestiones *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Tener problemas para relajarse *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Estar tan inquieto/a que le resulta difícil permanecer sentado/a *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día
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Enfadarse o irritarse con facilidad *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Sentir miedo de que algo terrible pueda ocurrir *

• Nunca

• Varios días

• Más de la mitad de los días

• Casi cada día

Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico

Los siguientes puntos describen actividades o situaciones que se presentan en la vida aca-
démica y que pueden ser estresantes para los estudiantes (es decir, que provocan tensión 
o malestar excesivo en el individuo). En cada punto, escoge un valor entre el 1 y el 9 que 
mejor indique en que medida es estresante para ti. A continuación responde si te has en-
contrado en esta situación durante las últimas 4 semanas.

Por favor, introduce el código que se te ha facilitado en el correo que has recibido. *

Preparar un examen inmediato *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preparar un examen inmediato) en las últimas 4 
semanas? *

• Sí

• No

Efectuar un examen oral *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (efectuar un examen oral) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No
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Efectuar un examen escrito *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (efectuar un examen escrito) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No

Esperar los resultados de un exámen *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (esperar los resultados de un exámen) en las últimas 4 
semanas? *

• Sí

• No

Suspender un examen *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (suspender un examen) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No

Ser preguntado en clase *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (ser preguntado en clase) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No
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Preparar un trabajo individualmente *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preparar un trabajo individualmente) en las últimas 4 
semanas? *

• Sí

• No

Preparar un trabajo en grupo *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preparar un trabajo en grupo) en las últimas 4 semanas?*

• Sí

• No

Preguntar una duda a un profesor en clase (en público): *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preguntar una duda a un profesor en clase en público) 
en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No

Preguntar una duda a un profesor fuera de clase (en privado) *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (preguntar una duda a un profesor fuera de clase en 
privado) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No

Hablar con un profesor sobre tus problemas académicos (en privado, desacuerdos sobre 
resultados de exámenes, demanda de orientación) *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante
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Te has encontrado en esta situación (hablar con un profesor sobre tus problemas académicos 
en privado) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No

Participar en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos) *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (participar en un seminario) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No

Efectuar actividades de prácticas *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (efectuar actividades de prácticas) en las últimas 4 
semanas? *

• Sí

• No

Exponer un tema en clase *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (exponer un tema en clase) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No

Discutir problemas académicos con compañeros*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (discutir problemas académicos con compañeros) en 
las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No
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Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empeza-
do) en las últimas 4 semanas? *

• Sí

• No

Excesiva cantidad de materia para estudio *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (excesiva cantidad de materia para estudio) en las úl-
timas 4 semanas? *

• Sí

• No

Falta de tiempo para estudiar *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

nada estresante muy estresante

Te has encontrado en esta situación (falta de tiempo para estudiar) en las últimas 4 semanas?*

• Sí

• No
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Consentiment per a la cessió i protecció de dades
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Instruccions per tramitar l’assegurança escolar

Passos per tramitar l’assegurança escolar

• Clica al següent link per accedir a la pàgina web del Ministeri sobre l’assegu-
rança escolar.

• Comprova que compleixes els requisits per beneficiar-te d’aquesta assegurança:

 – Tenir menys de 28 anys, ser espanyol o estranger amb residència legal a 
Espanya.

 – Estar matriculat en els estudis inclosos en l’assegurança i haver abonat la 
quota.

 – Acreditar un any d’assegurança. 

• Imprimeix i omple amb lletra clara l’imprès “Solicitud de prestación del Seguro 
Escolar”.

• Imprimeix i adjunta l’informe clínic que et farem des de la Unitat d’Atenció 
Psicològica de la URV de seguida que ens comuniquis la teva intenció de fer 
aquest tràmit.

• Reuneix la resta de documents que necessitaràs per presentar la sol·licitud:

 – DNI o llibre de família. Document acreditatiu de la identitat, per als es-
trangers.

 – Resguard de l’imprès de matrícula.

• Porta tota aquesta documentació a qualsevol Oficina d’Atenció i Informació de 
la Seguretat Social. La de Tarragona és a l›avinguda de Roma, 7 (telèfon: 977 
253564). També n’hi ha a Reus, Valls, Móra d’Ebre, el Vendrell, Montblanc i 
Tortosa.

• De seguida que rebis l’autorització de la Seguretat Social, contacta amb el psi-
còleg per a la primera cita. Recorda que hauràs de pagar les visites per avançat 
i sol·licitar la compensació econòmica (parcial) posteriorment, quan presentis 
les factures on han de constar les dates, número de sessions i el pagament.

Si tens qualsevol dubte o dificultat, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu
atenciopsicologica@urv.cat

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Seguroescolar/index.htm
mailto:atenciopsicologica@urv.cat
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Qüestionari de satisfacció

T’han atès a la Unitat d’Atenció Psicològica de la URV. Ens agradaria conèixer conocer 
el teu grau de satisfacció pel que fa al servei rebut. Si us plau, emplena aquesta enquesta 
anònima perquè puguem conèixer la teva opinió. 

¿Globalment, estàs satisfet amb l’atenció rebuda?

1 2 3 4 5

Gens satisfet Molt satisfer

T’ha semblat adequat el mètode per demanar cita?

1 2 3 4 5

Gens adequat Molt adequat

T’ha semblat adequat el temps d’espera per a la primera consulta o entre consultes?

1 2 3 4 5

Gens adequat Molt adequat

T’ha semblat adequat l’espai on t’han atès?

1 2 3 4 5

Gens adequat Molt adequat

T’ha semblat adequada la rapidesa de resposta a través del correu electrònic?

1 2 3 4 5

Gens adequada Molt adequada

T’han estat útils les pautes, orientacions o informació que se t’ha facilitat?

1 2 3 4 5

Gens útils Molt útils

En quin grau consideres que s’ha resolt el teu problema o motiu de consulta?

1 2 3 4 5

Gens Molt
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Recomanaries aquest servei a altres estudiants? 

 Sí

 No n’estic segur

 No

En aquest espai pots escriure altres observacions, suggeriments de milora o comentaris.

Les teves idees ens ajudaran a millorar el servei. 

Material d’orientació a docent i PAS davant situacions de malestar psicològic entre 
l’alumnat

Unitat d’Atenció Psicològica

http://www.urv.cat/cae/atenciopsicologica.html

La Unitat d’Atenció Psicològica és un servei d’assessorament confidencial i gratuït destinat 
als alumnes de la URV que té com a objectiu afavorir l’adaptació a l’àmbit universitari, 
facilitar l’estabilitat emocional, millorar el rendiment acadèmic i assessorar sobre la conve-
niència d’iniciar algun tipus de tractament.

Des de la Unitat d’Atenció Psicològica oferim als professionals de la URV un servei de 
consulta i assessorament davant la detecció d’una situació potencial de malestar psicològic 
entre l’alumnat.

En l’exercici de la tasca universitària, els professionals poden fer-se preguntes sobre com 
s’ha d’abordar una situació de patiment de l’alumne. Podem distingir diferents situacions, 
en funció de la urgència o la gravetat.

• En primer lloc, el maneig d’una situació d’urgència o crisi eventual (malestar 
emocional intens, verbalització d’ideació suïcida, conducta agitada i/o alteraci-
ons conductuals greus que impliquin alguna mena de risc personal per a l’alum-
ne o terceres persones) requereix l’activació urgent dels recursos sanitaris opor-
tuns, que dirigiran la situació de manera que la pugui valorar un especialista.

 – De forma general es podrà instar telefònicament a la participació dels ser-
veis d’emergències a través del telèfon 112, que permetrà la mobilització 
d’una resposta sanitària adequada (avaluació per professionals i, si cal, 
transport sanitari al servei d’emergències psiquiàtriques).

 – A la nostra zona geogràfica, la Unitat d’Urgències de l’HU Institut Pere 
Mata presta assistència a la urgència sanitària en salut mental. Aquest ser-
vei atén les demandes d’atenció psiquiàtrica urgent les 24 hores del dia, 
tots els dies de l’any. Des d’aquest servei es realitza un abordatge de la 
situació de crisi i s’orienta la situació a través del circuit assistencial.

Carretera de l´Institut Pere Mata, s/n CP 43206, Reus   977 33 86 67

http://www.urv.cat/cae/atenciopsicologica.html
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• La majoria de les situacions que poden activar la teva preocupació com a 
professional de la URV per la situació psicològica de l’alumne no són parti-
cularment urgents (decaïment anímic i motivacional, situacions d’aïllament, 
ansietat davant les situacions d’avaluació, dificultats en la relació interperso-
nal, vivències de crisi personal o conflictes vocacionals, etc.). En relació amb 
aquestes consultes, cal destacar:

 – La majoria d’aquestes situacions es poden beneficiar d’un abordatge direc-
te, breu i senzill, en tot cas realitzat per professionals experts.

 – Una primera aproximació pot requerir mostrar a l’alumne, de forma dis-
creta i respectuosa, la nostra preocupació per la seva situació i la voluntat 
d’orientar-lo.

 – En funció de la resposta de l’alumne, és possible suggerir la possibilitat de 
consultar amb professionals de l’ajuda psicològica i suggerir el servei espe-
cífic que ofereix la URV.

 – Si en un primer moment l’alumne no desitja ser ajudat, és preferible abste-
nir-se d’insistir-hi i mostrar-se disponible per si en un segon moment recon-
sidera acceptar l’ajuda.

Per a qualsevol qüestió específica relacionada amb aquest servei (informació sobre les 
característiques, consultes sobre la manera de sol·licitar visita per part de l’estudiant, com 
suggerir a un alumne en particular la possibilitat de consultar per millorar la seva adaptació 
personal i acadèmica, etc.) podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu
atenciopsicologica@urv.cat

Impuls al desenvolupament sociocultural

Aula de música

Coral de la URV

Directora: Montserrat Rios

Aquest curs han participat uns 45 cantaires en les activitats de la Coral de la URV. En van 
començar uns vuit de nous però només van continuar amb els assajos de forma regular tres 
dels nous cantaires. Una de les causes és el nivell de dificultat de les obres que interpretem 
i l’exigència d’assistència als assajos. 

Dels 45 cantaires, 20 són alumni, i uns altres 20 aproximadament són estudiants (de grau, 
doctorat o màster), professors o persones afins a la URV.

La Coral va començar els assajos a començaments de setembre i ha realitzat un total de 
nou concerts a Tarragona, Barcelona, la Selva del Camp i Bolonya (Itàlia). A més, ha col-
laborat amb els cors següents:

mailto:atenciopsicologica@urv.cat


138

• Schola Cantorum, Amics de la Catedral de Tarragona

• Cor Tyrichae de Tortosa

• Cor de Cambra de la Universitat de Bolonya

• Cor de la FCEC

• Cor infantil del Conservatori de Sant Cugat

Concerts

CONCERT DE SANTA CECÍLIA. 24 d’octubre, Aula Magna Campus Catalunya 

La Coral de la URV va fer un concert el dia 24 d’octubre per celebrar la festa dels músics, 
santa Cecília. Es va convidar el cor de cambra Tyrichae, de Tortosa, dirigit per Andreu Ferré. 
Cada cor interpreta una part del concert i al final, tots junts, canten “El Mirador”, de Josep 
Vila. Els va acompanyar al piano Jordi Torrent i els va dirigir Montserrat Rios. 

CONCERT ANIVERSARI SCOLA CANTORUM AMICS DE LA CATEDRAL. 14 de desembre, 
Catedral de Tarragona

També ve fer una col·laboració amb l’Schola Cantorum dels Amics de la Catedral en el 
concert del seu 30è aniversari el divendres 14 de desembre a les 20.30 h. Es va interpretar 
l’Oratori de Mossèn Tàpies: “Pontifical de flames” amb els cors Amics de la Catedral i Ciu-
tat de Tarragona, orquestra i solistes.

CONCERT DE NADAL DE LA URV. de desembre, Aula Magna campus Catalunya

Concert de Nadal a l’Aula Magna del campus Catalunya el dilluns 17 de desembre a les 
20.30 h. Concert compartit amb l’Orquestra de la URV i l’Orfeó. La Coral va interpretàar 
“El Mirador”, de Josep Vila, amb Jordi Torrent al piano. Al final del concert tots junts van 
interpretar “Nativity Carol”, de John Rutter.

CONCERTS CARMINA BURANA. Dies 18 i 19 de gener al Teatre Tarragona

Els dies 18 i 19 de gener la Coral va interpretar el Carmina Burana, del compositor Carl 
Orff, amb l’orquestra professional Camera Musicae. Es van fer dos concerts al Teatre Tar-
ragona, els dies 18 i 19 de gener, amb venda d’entrades. El dia 19 les entrades es van ex-
haurir. Per preparar aquests concerts la Coral va realitzar dos assajos amb l’orquestra i els 
solistes a l’Escola de Música de Sant Cugat del Vallès els dies 16 i 17 de gener.
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INTÈRPRETS

• Orquestra Simfònica Camera Musicae

• Coral de la URV (dir. Montse Rios)

• Cor de la FCEC

• Sara Blanch, soprano

• Flavio Ferri-Benedetti, contratenor

• Germán de la Riva, baríton

• Josep Caballé Domènech, director

CONCERT CARMINA BURANA AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. Diumenge 20 de 
gener

Dins la temporada estable de l’Orquestra Camera Musicae, la Coral va interpretar el Car-
mina Burana, de Carl Orff, amb aquesta orquestra el diumenge 20 de gener al Palau de la 
Música Catalana. Es van exhaurir totes les localitats. En aquest concert també van partici-
par 30 cantaires del cor de la FCEC i el cor de nens i nenes del Conservatori de Música de 
Sant Cugat.

INTÈRPRETS

• Orquestra Simfònica Camera Musicae

• Coral de la URV (dir. Montse Rios)

• Cor de la FCEC

• Coral Infantil de l’EMMVA de Sant Cugat (dir. Elisabet Kubesch)

• Sara Blanch, soprano

• Flavio Ferri-Benedetti, contratenor

• Germán de la Riva, baríton

• Josep Caballé Domènech, director

CONCERT UNIVERSITAT DE BOLONYA. Dissabte 18 de maig.

El 18 de maig la Coral de la URV va oferir un concert dins el cicle de música del 2019 de 
la Universitat de Bolonya. Es va fer conjuntament amb el Cor de Cambra de la Universitat 
de Bolonya. La Coral va interpretar “El Mirador”, de Josep Vila, acompanyada al piano per 
Jordi Torrent. Aquest concert es va fer a l’excepcional sala de concerts Oratori di San Fi-
lippo Neri. La Coral va marxar el dia 17 de maig amb el vol Barcelona-Bolonya i va tornar 
el diumenge dia 19. Hi van anar un total de 32 cantaires.
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CONCERT RÈQUIEM DE DURUFLÉ. Església de la Selva del Camp. Divendres 31 de maig

El 31 de maig a les 21 h la Coral va fer un concert a l’església de Sant Andreu de la Selva del 
Camp. El va organitzar l’Associació d’Amics de l’Orgue de la Selva del Camp. Van inter-
pretar el Rèquiem de Maurice Duruflé, versió amb orgue. Organista: David Malet, soprano: 
Alba Rosa Forasté, direcció: Montserrat Rios.

CONCERT RÈQUIEM DE DURUFLÉ. Catedral de Tarragona. Diumenge 2 de juny

El diumenge 2 de juny la Coral va interpretar el Rèquiem de Maurice Duruflé a la Catedral 
de Tarragona. Organista: David Malet, soprano: Alba Rosa Forasté, direcció: Montserrat 
Rios. Aquest concert formava part del cicle Primavera Musical de la URV.

A més d’aquests concerts, la Coral també ha participat en els dos actes de nomenament de 
doctors honoris causa que han tingut lloc al Rectorat de la URV durant aquest curs i també 
ha participat en l’acte d’inauguració acadèmica que es va realitzar a Reus al setembre.

Orquestra de la URV

Director:  Miquel Massana 

A partir del gener d’aquest 2019 assumeixo la batuta de l’Orquestra de la Universitat i tots 
els compromisos i reptes que l’antic director, Marcel Ortega, havia programat a principi de 
temporada. A més, he revisat alguns aspectes referents al programa. 

Assajos i estades 

Un assaig setmanal de 2,30 h a l’Aula Magna. 

4 de maig: assaig matinal a Riudoms 

8 i 9 de juny: estada a la Casa d’Exercicis de la Selva del Camp

Concerts 

6 d’octubre: 37a Trobada de Bandes de Catalunya, Falset 

Jornada en la qual al llarg del matí l’Orquestra va fer un concert compartit amb la Banda 
Vila de Falset al Teatre l’Artesana. Va interpretar el Concert per a gralla i orquestra, d’Elies 
Espí, i el Danzón núm. 2, d’Arturo Márquez. A la tarda la Banda va participar en una cer-
cavila pels carrers del poble conjuntament amb 35 bandes més de Catalunya. 

17 de desembre: concert de Nadal, Aula Magna 
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L’Orquestra va participar, conjuntament amb la Coral i l’Orfeó, en el tradicional concert de 
Nadal. Va interpretar dues peces per a banda (“Folk Dances”, de D. Schostakovich, i “Or-
gía”, de J. Turina) i la “Conga del fuego nuevo” per a orquestra. El concert va finalitzar amb 
la intepretació de “Nativity Carol” de John Rutter, a càrrec les tres formacions universitàries. 

6 d’abril: “La dansa en el llenguatge simfònic”, el Catllar 

Vam estrenar el programa que hem anat treballant al llarg de gener, febrer i març i té com a 
fil conductor la dansa i la influència que la música ha tingut en el llenguatge simfònic. Els or-
ganitzadors, entusiasmats, van demanar que hi tornem l’any vinent amb una nova proposta. 

4 de maig: concert homenatge a Joan Guinjoan, Riudoms 

Coincidint amb el 40è aniversari del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CE-
RAP) i amb motiu d’un acte d’homenatge que va organitzar a la figura del desaparegut 
compositor local Joan Guinjoan, l’entitat riudomenca ens va encarregar interpretar per pri-
mera vedada al seu poble natal la seva Simfonia núm. 1 “de la Imperial Tarraco”. L’Orques-
tra ja havia estrenat anteriorment aquesta peça. La interpretació que en va fer l’Orquestra 
va rebre molt bona acollida entre els crítics musicals presents al concert. 

15 de juny: concert dins el cicle Primavera Musical, Aula Magna

S’estrena l’obra Totentanz, l’op.25 del compositor valencià José Vicente Fuentes Castilla, 
escrita expressament per a l’Orquestra de la Universitat. Una obra per a dues tubes solistes, 
narrador, grup de cambra i orquestra que suposa un repte pel que fa a llenguatge i concep-
te per a la nostra formació. El compositor felicita l’Orquestra pel resultat i la feina feta. El 
concert clou amb una selecció del repertori d’aquesta temporada. 

Novetats 

Com a novetat des del mes de gener cal destacar la implantació d’un calendari i un docu-
ment compartit per facilitar la comunicació amb tots els membres de l’Orquestra. 

Propostes de futur 

• Organitzar els actes commemoratius del 20è aniversari de l’Orquestra de la URV. 

• Millorar la promoció de l’Orquestra entre tota la comunitat universitària per 
captar nous músics a partir de la temporada vinent. 

• Enfortir vincles entre els conservatoris i escoles de música de la zona (Tarrago-
na, Reus, Vila-seca, etc.) i l’Orquestra per eixamplar la plantilla de músics amb 
instrumentistes que hagin acabat el grau professional, amb preferència per als 
estudiants de la Universitat. 

• Realitzar un cap de setmana intensiu de treball així com una sortida/intercanvi 
a escala autonòmica o estatal amb alguna altra orquestra universitària. 

• Crear un equip de treball que faci de pont entre l’Orquestra i el director i que 
ajudi en les tasques de gestió de la formació. 

• Consolidar l’Orquestra com a formació amateur de referència al nostre territori. 

• Establir vincles amb sales de concerts i auditoris propers per acostar la cultura 
musical a tot el territori. 

• Apostar per solistes i compositors locals per fer col·laboracions de manera 
puntual. 
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Orfeó de la URV

Directora: Núria Giménez Alario

L’Orfeó es va crear durant el curs 2006-07 per Montserrat Ríos, amb l’objectiu de donar 
resposta a moltes persones que manifestaven el seu interès per cantar a la Coral de la URV. 
Per raons de nivell musical, vocal i també de grandària del grup, es va optar per crear 
aquest nou grup coral. 

Membres

Durant aquest curs, l’Orfeó ha comptat amb 41 membres (sopranos, contralts, tenors i baixos) 
dels quals 10 són alumnes URV, 9 alumni i 5 són PAS.

Assajos

Els assajos van començar el 13 de setembre de 2018 i s’han realitzat tots els dimecres a la nit. 
En algun cas extraordinari, s’han fet assajos en dimarts o dijous.

El 19 de setembre es va convocar un assaig obert i es van fer audicions a nous possibles 
cantaires. Es van presentar 21 persones interessades, de les quals van ser admeses 10. 
Aquesta selecció es fa en funció de les necessitats del grup, pel que fa a les diferents cordes.

Només s’ha interromput l’activitat per les vacances de Nadal i Setmana Santa, tal com 
marca el calendari escolar.

Concerts i activitats

6 d’octubre de 2018: participació a la XIII Edició del Festival Internacional de Música, Mu-
siquem Lleida! L’Orfeó va oferir dos concerts: el primer va tenir lloc al matí, al Museu de 
Lleida; el segon, a la tarda, al claustre de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

17 de desembre de 2018: concert de Nadal de l’Aula de Música de la URV, juntament amb 
la Coral de la URV i l’Orquestra de la URV, a l’Aula Magna del campus Catalunya.

22 de desembre de 2018: concert de Nadal a l’envelat de festes dels Pallaresos.
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Aula de teatre

L’Aula de Teatre de la URV ha celebrat durant el curs 2018-19 els 25 anys d’existència poten-
ciant una estreta col·laboració amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i 
impulsant conjuntament la creació i la formació escènica, de forma decidida, a través del pro-
jecte compartit Experimenta Teatre. Aquesta celebració que s’estendrà fins al final del 2019

Experimenta Teatre

Aula de Teatre URV

ACTIVITATS I PROJECTES DEL CURS 2018- 19

Ajuda a la creació escènica (convocatòria anual), primera convocatòria al mes de març

AJUDES PER A LA CREACIÓ ESCÈNICA CONTEMPORÀNIA

LABORATORI DE TEATRE CONTEMPORANI

Experimenta Teatre

Aula de teatre de la urv

Ajuntament de tarragona

Zona zàlata



144

CONVOCATÒRIA 2019

Tarragona, març 2019

AJUT A LA  CREACIÓ ESCÈNICA CONTEMPORÀNIA

Objectius

El primer i gran objectiu és facilitar als creadors un acompanyament tècnic i material per 
desenvolupar un projecte creatiu de petit format en l’àmbit de les arts escèniques i de les 
denominades altres poètiques escèniques.

• Potenciar la creació en el marc de les arts escèniques, en aquells àmbits lligats 
a la innovació, a la recerca i a les altres poètiques escèniques.

• Articular un diàleg entre creació i art, entre creació comunitària, societat i 
llenguatges artístics.

• Potenciar els processos creatius com a eina de desenvolupament individual i 
col·lectiu.

• Propiciar projectes de laboratori escènic que facilitin treballs creatius al voltant 
de les poètiques personals pròpies, on el risc i la recerca permetin una reflexió 
oberta sobre processos creatius i la seva difusió.

Aquest ajut està incorporat en el laboratori de teatre contemporani d’Experimenta Teatre, 
coordinat per l’Aula de Teatre de la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Tarragona 
i amb el suport i la coordinació tècnica i artística del col·lectiu Zona Zàlata. Implica el 
desenvolupament de diferents àmbits de treball:

• Una trobada entre creadors.

• La difusió de processos creatius i peces artístiques.

• Una reflexió teòrica de les arts escèniques que impliqui innovació i projecció 
internacional.

• Un millor coneixement de l’entorn social i humà des d’una perspectiva crítica.

• Un incentiu a la participació i a la unió d’erudició i quotidianitat.

• Un incentiu per al diàleg i l’intercanvi entre llenguatges (teatre, dansa, art d’ac-
ció, música, vídeo, cinema, etc.).

En cada convocatòria s’escollirà un projecte, que serà desenvolupat al curs acadèmic 
següent d’Experimenta Teatre. El jurat, aquest primer any, està format per professorat de 
l’Aula de Teatre de la URV, un representant de l’Ajuntament de Tarragona i un de la Sala 
Trono.
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La primera convocatòria es va fer al mes de març del 2019 i la resolució es farà pública al 
mes de juliol.

• R + D + I

• Innovació, desenvolupament i valor afegit en l’àmbit de la creació escènica.

• Per un espai obert a les altres poètiques escèniques.

• Innovació

• Diàleg

• Espai de trobada

• Pensament

• Coneixement 

• Creativitat

Bases

• La participació està oberta a qualsevol persona o col·lectiu que treballi en el 
món de les arts escèniques. No hi ha cap restricció d’edat, formació o nacio-
nalitat (àmbit nacional i internacional).

• La convocatòria va destinada a creadors de les arts escèniques (teatre, teatre-
dansa, performance, acció escènica, peces teatrals de petit format).

Àmbits del premi

• Teatre contemporani

• Noves dramatúrgies

• Propostes multidisciplinàries

• Acció escènica

• Poesia escènica i performance

Ajuts

• Ajut artístic a la creació de l’espectacle o la proposta escènica (dins del Taller 
de Teatre Contemporani de l’Aula de Teatre de la URV).

• Estrena del projecte dins de la programació estable de teatre de la Sala Trono 
de Tarragona.

• Assessorament tècnic.

• Acompanyament en tot el procés de creació.

• Una dotació econòmica de 1.000 €.
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Sol·licituds

Les persones candidates han de presentar la proposta en format digital abans del 30 de juny 
de 2019 a l’adreça de correu electrònic experimentateatre@gmail.com

Jornades de teatre, educació i societat (1 i 8 de juny de 2019)

• Conferències, ponències, taller de formació i laboratori

• Laboratori permanent d’educació i llenguatge escènic

• “El teatre com a eina al segle XXI”

• “El teatre com a recurs educatiu i com a eina per a la transformació personal 
i col·lectiva”

• Març 2019 (dies 22,23,29 i 30)

Teatre i educació

Laboratori permanent d’educació i llenguatge escènic – Aula de Teatre de la URV/ Experi-
menta Teatre/Ajuntament deTarragona 

L’Aula de Teatre de la URV, a través del projecte Experimenta Teatre, vol generar espais de 
recerca, trobada i formació en els àmbits de les arts escèniques, i aposta per crear un nucli 
permanent de reflexió teòrica i pràctica, que pugui permetre intercanvis entre diferents 
col·lectius, escoles i persones vinculades a la creació, la pedagogia, l’acció social i la psi-
cologia, i que determini un referent en defensa de les arts en el nostre sistema educatiu i de 
la creació com a generadora d’intercanvis entre sensibilitats diferents i entre llenguatges.

Una aposta, doncs, per articular espais de diàleg entre professionals de la pedagogia i entre 
treballadors de les arts escèniques i de les arts en general.

Un espai per observar la contemporaneïtat en tota la seva amplitud, en el qual diferents es-
pecialistes puguin aportar i mostrar les seves propostes i els seus plantejaments pedagògics 
i de reflexió social.

Que les arts escèniques són una eina pedagògica de gran envergadura, no és cap secret, al 
voltant seu potenciem la lectura, la dicció, l’oratòria, la presència física, el control corpo-
ral, l’autoestima, el treball col·lectiu, la creativitat... i així fins a un incontestable benefici 
per a la formació i evolució de les persones com a éssers socials i cultes.

S’han fet molts intents per normalitzar aquestes dinàmiques en els currículums acadèmics 
i en les dinàmiques educatives dels nostres centres d’ensenyament i en els diferents àmbits 
socials i de participació, però per desgràcia encara falta molta feina a fer. És per això que, 
des de la nostra realitat i amb un afany de reflexió profunda sobre el nostre sistema educa-
tiu i la nostra realitat social, volem articular punts de trobada entre professionals de l’ense-
nyament. Volem possibilitar i articular noves i velles propostes al voltant de la creativitat i 
l’expressió en general, creant sinergies que articulin propostes renovadores i engrescadores 
per a uns professionals de la docència i de l’acció social i terapèutica de vegades menystin-
guts i oblidats per la nostra societat.

mailto:experimentateatre@gmail.com
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Per a uns col·lectius més vius, volem apostar per potenciar els elements comunicatius, cre-
atius i sensitius, i articular a través del teatre i les arts escèniques en general ponts de diàleg 
i inclusió, per assolir un element fonamental de relació basada en el fet de compartir les 
realitats individuals i les realitats socials.

Aquest projecte inclou:

• Curs de formació (amb l’objectiu de crear bases de col·laboració interdiscipli-
nària).

• Creació d’uns grups permanents de recerca i formació en teatre i educació, 
sota el paraigua del Laboratori permanent d’educació i llenguatge escènic.

• Conferències i ponències. 

www.experimentateatre.com

Ponents 

Sonorització de textos: “Tenim un text, i ara què?” (Mercè Ballespí)

Investigadora, professora i directora. És doctora en Arts Escèniques per la UAB – Institut del 
Teatre. Actualment dirigeix el cicle formatiu de grau superior en Tècniques d’Actuació Tea-
tral i és cap d’estudis de l’Aula Municipal de Teatre. Com a investigadora teatral, és autora 
de diversos articles i publicacions en llibres i revistes especialitzades. En el camp escènic 
ha estat fundadora de diverses companyies i ha liderat diferents projectes culturals.

“El teatre com a eina pedagògica” (Joan Pascual)

Joan Pascual Mallada és actor, autor, dramaturg i director teatral. Al capdavant de l’Aula 
de Teatre de la URV i del Taller de Teatre de Tarragona, ha estat i està estretament lligat al 
món de la cultura tarragonina des de diversos àmbits. Fundador i director de la companyia 
Zona Zàlata des de fa més de 30 anys, la contemporaneïtat i la reivindicació han estat els 
pilars en els quals se basa la seva obra. Fins i tot en el marc de la recerca històrica que des 
de l’Aula de la URV ha fet del món romà i que inclou la publicació Teatre popular romà: 
memòria d’una excavació teatral.

http://www.experimentateatre.com
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Teatre i discapacitat (Col·lectiu Teatral Ganyotes)

El teatre és la inspiració de la vida feta art!

Teatre Ganyotes és la companyia de teatre del Club Vaixell, un centre d’oci i lleure de Tar-
ragona especialitzat en activitat de lleure per a persones amb diversitat funcional.

Treballa per la normalització d’actors i actrius amb diversitat funcional. 

Alfredo Mantovani 

Desconferència sobre teatre en l’educació a càrrec del professor Mantovanius, expert en 
patafísica i rebosteria eròtica.

Aquesta serà l’última vegada a la vida en què el professor explicarà amb tot luxe de detalls 
“El sistema de teatre evolutiu per edats”, al qual ha dedicat molts anys de treball.
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Jaume Belló (Aula Social)

Artista multidisciplinari. Professor d’interpretació que s’ha especialitzat en la pedagogia de 
les arts escèniques en el sector de la intervenció social. Membre fundador de la companyia 
Cia. De Belló. És secretari acadèmic del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i coordina-
dor de l’Aula Social.

Berta Camps, Anna del Barrio (Escenaris Especials)

Escenaris Especials és un projecte que fa teatre amb persones en risc d’exclusió social. Vo-
lem que a l’escenari s’hi vegi reflectida la diversitat que existeix a la societat.

Marta Grau Gatell, professora de teatre a les escoles públiques de Tarragona

Actriu, creadora escènica, professora de teatre, directora i dramaturga.
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Joan Rioné (Els Contes, una Eina Pedagògica)

Editor, actor, gestor cultural, productor, professor de teatre, escriptor, guionista, escenògraf, 
titellaire…, a més d’historiador de l’art. El tarragoní Joan Rioné és tot això, i probablement 
moltes coses més, però no li agrada definir-se amb una sola paraula. Ell diu que fa “coses 
culturals” de quilòmetre zero, i ho ha convertit en la seva forma de vida.

Horaris

Dissabte 1 de juny

9 - 10 Recepció i recollida de credencials i materials

10 – 10.30 Presentació de les Jornades

10.30 – 12 Sonorització de textos: “Tenim un text, i ara què?” (Mercè Ballespí)

12 – 12.30 Descans

12.30 - 14.30 “Eines de treball teatral” (Joan Pascual)

Dinar

16.30 - 18 Ponències i col·loquis (Col·lectiu Ganyotes)

18 – 18.30 Descans

18.30 – 20.30 “Els processos de creació teatral” (Joan Pascual)

Dissabte 8 de juny

10 - 12 Desconferència sobre teatre en l’educació 

12 - 12.30 Descans

12.30 - 14.30 El projecte Aula Social (Jaume Belló)

Dinar

16.30 - 18 Taller Escenaris Especials (Berta Camps, Anna del Barrio)  

18 – 18.30 Descans

18.30 - 19 Ponències i col·loquis (Joan Pascual, Aula de Teatre URV, i Marta Grau, professora 
de teatre a les escoles públiques de Tarragona)
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19.30 – 20.30 Taller grup 1 i 2: Els Contes, una Eina Escènica

20 places. Curs gratuït amb reconeixement de crèdits per part de l’ICE per a mestres i 
professors.

Lloc: campus Catalunya de la URV (sala de graus i sala de juntes)

Encontres Teatre i Revolució (novembre 2019)

Teatre i revolució

• Jornades obertes 

• Les arts escèniques, una potent eina de transformació col·lectiva

Tarragona novembre 2019

Àmbits de reflexió

• El teatre, una eina perillosa al llarg de la història.

• L’actor en el teatre, el cinema, les noves tecnologies i la televisió: una visió 
oberta de l’ofici

• Els processos de creació en les arts escèniques.

Una actitud revolucionària davant la creació ens permet posicionar-nos davant la realitat 
d’una manera transgressora i crítica. Un compromís amb la vida i una visió oberta de la 
evolució humana.

Es possible una mirada al futur de l’escena a través del passat i a través d’una reflexió sobre 
el present.

Quins són els mecanismes i els treballs previs a una creació escènica? 

De vegades oblidem que darrere de qualsevol espectacle o proposta escènica existeix un 
procés de creació complex i apassionant que determina de forma absoluta allò que podem 
veure com a espectadors. Aquest seminari vol obrir les portes a la reflexió sobre els proces-
sos creatius amb la intenció d’oferir eines que ens permetin desxifrar millor un espectacle 
i proposar instruments per a la reflexió teòrica i per a l’acció creativa. 

• Una possibilitat d’accedir a grans professionals de l’escena.

• Una visió propera dels processos de creació.

• Una lectura reflexiva del llenguatge escènic.

• Una reflexió teòrica sobre l’escriptura escènica.

• Un recorregut històric per l’escena actual.

• Una experiència pràctica al voltant de la presència física.

• Un diàleg entre llenguatges.
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Espectacles programats per al 2019

a) Els actors en època romana, en col·laboració amb el Festival Tàrraco Viva (maig 2019)
Actuacions el 10, 11, 17 i 18 de maig al Passeig Arqueològic de Tarragona

AULA DE TEATRE DE LA URV I ZONA ZÀLATA

Presenten:

• SERO SED NON SERIO

Entreu a la vida d’una companyia de teatre romà, mengeu amb ells i observeu les seves mi-
sèries, potser no estan tan allunyades de les que suporten actualment alguns sectors culturals.

Comèdia o tragèdia? Pantomima i farsa? Màscara, vestuari, atrezzo, assajos...

Endinsem-nos en un ambient que us marcarà la vida, potser fins i to decidiu quedar-vos amb 
ells i iniciar el vostre recorregut artístic. Una possibilitat de deixar de ser esclau de segona.

Repartiment

Marta Grau, Josep M. Antiller, Àlex Manríquez, Sergi Roig, Toni Martí, Laura Pascual, Enric 
Garriga, Ramon Civit

Guió i dramatúrgia: Joan Pascual i Enric Garriga

Vestuari: Marta Grau  
Assessorament filològic: Maite Blay

Fotografia: Sandra Pascual 
Producció: Ajuntament de Tarragona, URV, Zona Zàlata
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Direcció:

Joan Pascual

b) L’estació de Calinòpia i altres peces, de Joan Brossa, dins de la celebració de l’any 
Brossa 30 de maig 2019, Teatre Metropol de Tarragona

TEATRE METROPOL, 30 DE MAIG DE 2019, a les 21h MOSTRA DE TEATRE JOVE

L’ESTACIÓ DE CALINÒPIA I ALTRES PECES

de Joan Brossa

L’Aula de Teatre de la URV vol celebrar els 25 anys de treball, formació i recerca fent el 
que saben fer, compartir experiències i possibilitar una experiència en l’àmbit de les arts 
escèniques. 

I no hi ha millor fita que recuperar dues experiències anteriors: d’una banda, reprendre un tre-
ball sobre Joan Brossa aprofitant que se celebra l’any Brossa i tornar a la Mostra de Teatre Jove 
després d’uns quants anys d’absència, un espai imprescindible a casa nostra i una possibilitat 
immillorable de gaudir d’una programació jove i d’un intercanvi d’experiències escèniques.

Aquesta peça és recorregut per la poètica escènica de Joan Brossa. Una visió calidoscòpica 
de la seva obra, una incursió en el món de la poesia visual i l’escena contemporània d’un 
dels autors catalans més influents en les arts en general.

L’Aula de Teatre de la URV, un espai de llibertat, un espai de trobada, un espai obert a tothom!
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Repartiment

Elisa Alegre, Marta Domingo, Alaitz Leache, Arnau Ledesma, Albert Luna, Clara Maza, 
Paula Moles, Manuel Morillo, Emma Pajares, Laura Pascual, Carlos Pereira, Laura Revillas, 
Matheus Sampaio, Maria Vilaltalla 

Construcció escènica:

Àlex Manríquez

Vestuari:

Aula de Teatre de la URV

Assessorament escènic i filològic:

Enric Garriga

Assistència tècnica:

Joan Rioné, Marta Grau

Direcció i dramatúrgia:

Joan Pascual
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c) Com posar un elefant dins una capsa de sabates, de Joan Rioné, dins del Laboratori 
de teatre contemporani 
27 de maig 2019. Teatre El Magatzem de Tarragona
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Descripció espectacle i participants

Títol: Com posar un elefant dins una capsa de sabates

Descripció 

Espectacle basat en les improvisacions del taller d’Introducció al Teatre de l’Aula de Te-
atre de la URV – Experimenta Teatre. Collage dramàtic en què un grup d’actors es mou, 
s’expressa i crea simbiosis prodigioses amb el desig obstinat d’afegir més llenya al foc a la 
incertesa de tot allò que ens envolta.   

Repartiment

Eulàlia Guinovart Pedescoll, Miriam Sánchez Sáez, Natàlia Aznar Martí, Clara Lucía Maza 
Cuello, Jair Alfonso Wells Llanos, Marina Rodríguez Gonzálvez, Xènia Roviralta i Travieso, 
Blanca Ripoll Gómez, Núria Marín Cabestany, Alexis López Troncoso, Francesca Fornari, 
Albert Pagà Riera, Susana de Llobet Masachs, Matheus Sampaio Galvao, Ricardo Bonache 
Samaniego, Ana Beatriz Pintar, Carlos Cercós Pérez i Alaitz Leatxe Portillo. 

Il·luminació:

Àlex Manríquez

Direcció de l’espectacle:

Joan Rioné
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Direcció de l’Aula:

Joan Pascual

d) INMÓVILES Presenta In móbiles
Aquest espectacle forma part del programa d’ajuts a la creació escènica de l’Aula de 
Teatre de la URV. Estrenat el 27 de maig de 2019.Teatre El Magatzem de Tarragona
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INMÓVILES

Presenta

• In móbiles

Els mòbils s’han convertit en una nova pròtesi humana. Podem viure i ser feliços sense ells? 
Ens humanitzen o ens han lligat de mans i ens anestesien? Comunicació, relacions perso-
nals, passions amagades, obsessions... visons aïllades d’un món confrontat amb el no-res...

Un espectacle a partir de les idees de Dídac Gassó Ariño i Noémie Delavennat

Repartiment:

Dídac Gassó Ariño, Noémie Delavennat

Vestuari i espai escènic:

In mòbil.es

Assessorament escènic:

Joan Pascual

Direcció i dramatúrgia:

Àlex Manríquez

Aquest espectacle forma part al programa d’ajuts a la creació escènica de l’Aula de Teatre 
de la URV.

25 anys d’Aula de Teatre de la URV,
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Filosofia de l’Aula de Teatre de la URV

• Ens mantenim fidels a l’obsessió per defensar espais de reflexió, trobada i 
llibertat creativa.

• Un àmbit de diàleg entre llenguatges.

• Una mirada oberta a referents importants de la cultura clàssica i contemporània.

Història

• Vint-i-cinc anys de feina han donat molt de si. Cal destacar la presència, el 
compromís i l’activitat al llarg d’aquests anys de més de 1.200 alumnes.

• La presència de grans professionals del teatre i les arts escèniques en general 
ens ha mostrat i aportat la seva saviesa i el seu ofici.

• Gires i actuacions arreu d’Europa, amb una menció especial a la col·laboració 
permanent amb les universitats de Girona, Lleida i Vic.

• Intensa dedicació al treball teòric i estudi amb la publicació de dos llibres 
sobre teatre popular romà, que són referents en l’àmbit acadèmic, així com 
la programació de diferents seminaris sobre creació contemporània que van 
permetre escoltar i gaudir de gran creadors.

• Posada en escena de més de 40 espectacles.
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Futur

• Obrir les portes del projecte de forma decidida a qualsevol persona interessada 
en el fet creatiu, en l’escènic i en el social, en una decidida aposta per generar 
espais de llibertat i expressió.

• Mantenir espais de trobada.

• Escoltar propostes externes per compartir projectes i generar sinergies positives 
en un entorn de vegades excessivament fragmentat. 

• Dialogar amb els agents culturals de forma continuada.

• Consolidar els ajuts a la creació escènica contemporània.

Objectius de l’Aula de Teatre de la URV

• Oferir formació de qualitat per a un territori de qualitat.

• Aprofundir en la formació per a un desenvolupament decidit de la creativitat.

• Crear espais de trobada per compartir experiències.

• Fomentar espais de recerca per possibilitar el creixement com a persones i com 
a nuclis de creació.

• Esdevenir espai de llibertat per proposar reflexions al voltant del nostre entorn 
i la nostra realitat social.

• Participar en projectes del territori lligats a la creació contemporània i com-
partir-los.

Altres activitats dutes a terme durant el curs

a) En col·laboració amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, hem 
portat a la pràctica el projecte Experimenta Teatre, que ha ofert a tota la comunitat 
universitària del territori una àmplia oferta formativa i de recerca al voltant de les arts 
escèniques. Les activitats han tingut lloc al Teatre Camp de Mart de Tarragona.

• EA!

 – Taller 1: Introducció al Teatre
Del teatre festiu al teatre compromès i crític. Una mirada en profunditat al 
treball de l’actor com a protagonista de la creació escènica.

• Laboratori 1: Teatre Clàssic Romà (reconstrucció històrica)

 – Espai de creació, recerca i investigació teatral al voltant del teatre romà 
clàssic. Un espai d’arqueologia teatral.

• Laboratori 2: Teatre Contemporani

 – Espai de creació, recerca i investigació teatral al voltant de l’acció escènica.
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Què aprendrem en aquests tallers i cursos? 

• A utilitzar el llenguatge escènic com a catalitzador de les nostres capacitats 
individuals i col·lectives.

• A ser creatius, a controlar la veu, els textos i el cos.

• A tenir eines d’improvisació en àmbits múltiples.

• A observar la realitat des d’òptiques diferents. 

• A gaudir de l’expressivitat a través de les intel·ligències múltiples. 

Què valorem i potenciem? 

• Aprendre a treballar en equip.

Viver escènic

Espai de col·laboració amb grups, col·lectius i persones vinculades amb l’Aula de teatre de 
la URV, per oferir acompanyament i assessorament en processos creatius.
www.experimentateatre.com
https://www.facebook.com/experimentateatre

Participants en els tallers i cursos de teatre: 50 persones .

http://www.experimentateatre.com
https://www.facebook.com/experimentateatre
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Aula de cinema

Al llarg d’aquest curs l’Aula de Cinema ha participat, col·laborat o organitzat onze activi-
tats a què han assistit o participat més de 1.750 persones. Les activitats s’agrupen en els 
apartats següents:

• Seminaris de cinema
La activitat principal sempre ha estat la realització de seminaris de cinema. 
Aquest curs, com cada any, se n’han fet set. Cada seminari normalment ha 
tingut el mateix esquema, la projecció de quatre films. Els seminaris han estat 
els següents:

 – Musicals (campus Catalunya), amb la projecció de Cabaret (1972), Los mi-
serables (2012), Rent (2005) i The Rocky Horror Picture Show (1975) durant 
el mes d’octubre de 2018.

 – Migracions a Espanya (campus Catalunya), amb la projecció de La aldea 
maldita (1930), Surcos (1951), La piel quemada (1967), Españolas en París 
(1971) i Un franco, 14 pesetas (2006) durant els mesos de novembre i de-
sembre de 2018.

 – The Beatles (campus Catalunya), amb la projecció de Qué noche la de 
aquel día (1964) i The Yellow submarine (1968) durant el mes de febrer 
de 2019.

 – Holocaust (campus Catalunya), amb la projecció de Noche y niebla (1955) 
i Francisco Boix: el fotógrafo en el infierno (2000) durant el mes de febrer 
de 2019.

 – Periodisme al cinema (campus Catalunya), amb la projecció de Los archi-
vos del Pentágono (2017), Todos los hombres del presidente (1976) i Page 
One: Inside the New York Times (2011) durant el mes de març de 2019.

 – Homosexualitat a l’Amèrica Llatina (campus Catalunya), amb la projecció 
de Cuchillo de Palo (2012), Antes que anochezca (2000), Conducta impro-
pia (1984) i El lugar sin límites (1978) durant el mes d’abril de 2019.

 – Art i frau (campus Catalunya) amb la projecció de Big Eyes (2014), Fraude 
(1973) i Francofonia, le Louvre sous l’Occupation (2015) durant el mes de 
maig de 2019.

AULA DE CINEMA URV
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• Altres activitats (col·laboracions, jornades, projeccions...)
A més de l’organització dels seminaris de cinema, l’Aula ha col·laborat i 
participat en altres activitats, com les següents:

 – Sufragistes (campus Catalunya), amb la projecció de Suffragette (2015) (8 
de març).

 – Homosexualitat a l’Amèrica Llatina (campus Catalunya) amb la projec-
ció de Cuchillo de Palo (2012) (3 d’abril), Antes que anochezca (2000) (4 
d’abril), Conducta impropia (1984) (10 d’abril) i El lugar sin límites (1978) 
(11 d’abril).

 – Taller Investigar el Cinema. Taller organitzat per mostrar als instituts com 
s’investiga i es recupera el cinema. Forma part del programa Fem Recerca 
de la URV al campus Catalunya. S’han fet un total de set tallers amb uns 
150 alumnes participants.

• Difusió
A banda de tota aquesta activitat, hem de tenir present la presència de l’Aula 
de Cinema a internet.

 – Facebook. Serveix per difondre les activitats de l’Aula, té 1.484 seguidors i 
a 1.454 persones els agrada el lloc.

 – Web pròpia. Continua treballant per millorar i tenir activa la seva pàgina 
web dins de la URV i difondre més la seva activitat.

Aula d’art
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II Jornades Art i Natura

L’Aula d’Art  de la URV va donar continuïtat a les Jornades d’Art i Natura, de les quals vam 
celebrar la tercera edició. En aquesta ocasió, van tenir un protagonisme especial els centres 
d’art que fan de la relació amb la natura l’element central de la seva activitat. La relació 
entre les arts, la natura i el paisatge ha estat en el nucli de moltes pràctiques creatives de 
l’art modern i contemporani. Les propostes artístiques al voltant de l’entorn natural han 
desplegat un ampli espectre de possibilitats, des de les que persegueixen dotar de sentit 
l’experiència de la natura fins a les que la vinculen a la identitat individual o col·lectiva, les 
tradicions culturals o les que apel·len al compromís cívic davant la degradació. 

Les jornades son un punt de trobada per a agents culturals, artistes, investigadors, gestors i 
activistes culturals, obert també als estudiants.  

Van tenir lloc el 12 de desembre de 2018 a la sala de graus del campus Catalunya. 

El programa va ser el següent: 

9.30 – 10 Presentació de les Jornades 

10 - 11.15 Antonio Salcedo: “Presència de la natura en l’art actual”

11.15 - 11.30 Pausa cafè 

11.30 – 12.45 Lluís Vives: “La idea de representació en el paisatge fotogràfic”

12.45 - 14 Roser Oduber (CACiS-Forn de la Calç): “El Forn de la Calç, de la indústria minera 
a la indústria cultural”
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16 – 17.15 Lluís Llobet (Centre d’Art i Natura Farrera): El Centre d’Art i Natura de Farrera, 
una residència de treball per a artistes i investigadors a l’Alt Pirineu

17.15 - 18.30. Taula rodona, amb Ester Fabregat, Nil Bartolozzi, Lidia Porcar-Laboratori del 
Paisatge  

Algunes imatges de l’acte:

Exposicions i intervencions artístiques

Exposició d’Aureli Ruiz: “Festa druídica del Grup Modernista de Reus (preàmbul 2)”

El prestigiós artista reusenc Aureli Ruiz va realitzar una instal·lació artística al pati exterior 
del CRAI en què va recrear l’univers del Grup Modernista de Reus. En particular, es va 
centrar en la festa druídica que el grup tenia previst fer en una formació geològica singular 
al terme d’ Alcover. L’esperit avantguardista vinculat al món local que representa el Grup 
Modernista en el seu moment és reinterpretat per Aureli Ruiz amb el seu propi llenguatge, 
en una instal·lació presidida per una gran pancarta amb la divisa del grup: “En catalanisme, 
ultraradicals; en sociologia, àcrates; en literatura, modernistes”. La instal·lació feta al CRAI 
dona continuïtat a una proposta anterior de l’artista sobre el grup duta a terme a Venècia. 

La mostra es va poder visitar del 12 de desembre de 2018 al 9 de gener de 2019. 
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Algunes imatges de la instal·lació:
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Exposició de Leonardo Escoda. “L’esperit del temps. Imatges d’un pòsit d’idees que remo-
uen l’espai articulant jocs” 

Exposició de dibuixos i pintures de l’artista tortosí Leonardo Escoda. Pintures en gran format, 
sobre paper, amb un llenguatge personal proper a l’informalisme, de caràcter auster i rotund 
que donen molt protagonisme als materials. Segons l’artista, a les obres presentades hi ha 
referències literàries, com en el cas de Rilke, i musicals, filtrades pel llenguatge pictòric. 

La mostra es va poder visitar del 12 de març al 6 d’abril de 2019.
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Imatges de l’exposició:

Exposició d’Ester Ferrando: “Surar o nedar”
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L’artista Ester Ferrando va realitzar una instal·lació artística al pati exterior del CRAI Cata-
lunya amb objectes, presidida per un gran llit metàl·lic situat damunt un terra de piscina. 
La instal·lació es basa en experiències personals relacionades amb la malaltia i és una 
exhortació a tirar endavant en situacions adverses. Com diu la mateixa artista al text de pre-
sentació de la mostra, la disjuntiva és: “Confiar, surar, deixar-se dur pels esdeveniments, o 
nedar, avançar... Cap a on, com? El llast del passat, el contrapès del present, el que voldria 
però no pot ser, pesa massa i immobilitza.”

La mostra es va poder visitar del 12 de març al 6 d’abril de 2019.

Imatges de la instal·lació:

Exposició de Ramon Cornadó: “Buit”
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Instal·lació artística al vestíbul del CRAI que reflexiona sobre el silenci, el buit i l’excés 
en la societat contemporània, a partir d’una relectura del grafisme japonès conegut com 
enzo. L’exposició es compon d’una imatge en gran format suspesa a l’espai, acompanyada 
d’un text al terra. Segons el text que l’artista va elaborar per la mostra, “aquesta proposta 
d’intervenció al CRAI neix de la necessitat d’esborrar l’excessiu soroll que cada vegada 
envaeix més les nostres vides: soroll mediàtic i de xarxa, sorolls i distraccions motivats per 
l’accés excessiu a la informació virtual, brogit visual i acústic de carrer en zones urbanes, 
sorolls fragmentats en la comunicació interpersonal, sigui en línia o real. La meva reflexió 
personal sobre això ha partit del símbol de l’enzo, que és una pinzellada de cercle negre, 
utilitzat en la pintura japonesa i que representa, entre altres conceptes, el buit. Aquest buit 
és el que ens permet, en un llenç totalment blanc, dissoldre el soroll circumdant i entrar 
en una mena de silenci visual alliberador per a la ment. L’única intervenció feta per part 
meva ha estat representar fotogràficament el traç de l’enzo mitjançant una imatge del sostre 
d’una capella a cel obert, reproduint aquesta idea de buit en la pintura japonesa.

Si observem de prop la petita fotografia dins del gran llenç en blanc, veurem que el que ens 
mostra no és altra cosa que un immens buit (el cel), que ressona i reforça el buit exterior de 
la tela en blanc. Un buit dins d’un buit. Un silenci dins d’un altre silenci. És la vibració en-
tre dos silencis. Quan connectem el silenci interior amb el silenci de l’entorn immediat, pot 
aparèixer una ressonància que fa present la percepció d’unitat no dual. Quan dos éssers 
entren en comunió a través dels seus respectius silencis, es pot produir una comunicació 
que transcendeix totes les paraules.”

La mostra es va poder visitar del 22 de maig al 23 de juny de 2018

Algunes imatges de la mostra:
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Tallers participatius

Tallers d’estiu 

20 i 21 de juny, Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

L’Aula d’Art va proposar una activitat participativa en forma de tallers d’estiu per primera 
vegada el 2018. Aquests tallers s’adreçaven a la comunitat universitària, i es van fer exten-
sius al públic general, especialment als mestres i professors que imparteixen assignatures 
d’educació artística o educació visual i plàstica.

Es van realitzar els dies 20 i 21 de juny, i inicialment hi participaven tres artistes establerts 
a Tarragona com a talleristes: l’escultora Beatrice Bizot, que ens proposava treballs sobre 
volum; el narrador i performer Joan Rioné, que ens va donar idees sobre teatre amb objec-
tes, i l’il·lustrador Armand, que ens va introduir en el món de la il·lustració amb una tècnica 
d’estampació original.

Es tractava de tres tallers simultanis i els participants havien de triar opcions. No obstant 
això, atès que el taller de Beatrice Bizot es va haver de cancel·lar per problemes sobrevin-
guts, les sessions es van distribuir en dos dies. La inscripció va ser gratuïta. 
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Tallers creatius Creativitat Hands on Work

Després de l’experiència dels tallers d’estiu, en coordinació amb les XVI Jornades de Peda-
gogia de l’Art i els Museus, l’Aula d’Art va organitzar una segona tongada de tallers partici-
patius amb artistes. En aquesta ocasió, les propostes ofertes van ser dos: 

• Escultura inflable i sostenible amb materials reciclats, repensats i reutilitzats, 
amb Ester Fabregat, artista.

• 9 abril: 17.30 - 20 h Facultat de Ciències de l’Educació. Aula VG 102. Campus 
Sescelades

• Creació d’un mural participatiu, amb Nil Bartolozzi, artista.

• 11 abril: 17.30-20 h Campus Catalunya, davant l’edifici D1.

El segon taller va haver de ser ajornat a darrera hora per una lesió a la mà dreta de l’artista. 
També en aquesta ocasió la inscripció va ser gratuïta. 

Imatges del taller d’Ester Fabregat:

 



173

Activitats programa apqua

Resum activitats d’URV Divulga del curs 2018-19

URV Divulga és la nova divisió de divulgació de la URV creada al curs 2018-19. Té com a 
funcions donar suport i desenvolupar projectes d’educació, difusió o divulgació pública en 
tots els àmbits del coneixement —ciència, tecnologia, humanitats—, promoure sinergies 
amb grups de recerca que tinguin activitat relacionada amb la divulgació i impulsar conve-
nis de recerca i transferència amb centres de recerca, administracions, entitats, empreses, 
etc. per desenvolupar-los.

URV Divulga desenvolupa projectes propis (projecte APQUA —escolar, públic i de visi-
tes educatives a indústries—, programa ACTI, Programa extralectiu STEM URV, programa 
WAP.cat, etc.), impulsa l’Aliança STEM, i col·labora en altres programes de divulgació 
d’interès per a la Universitat en coordinació amb ComCiència i NexesURV.

Aliança STEM

L’Aliança STEM és una iniciativa de cooperació entre el sector educatiu, el sector d’univer-
sitats i recerca i el sector productiu, creada per la URV i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, que té per objectius generals:

• Estimular entre els escolars l’increment de vocacions i l’atracció de talent cap al 
sector STEM. 

• Fomentar l’excel·lència i la responsabilitat en l’ensenyament i l’R+I amb la 
col·laboració de les empreses i institucions del sector industrial.

En el marc de l’Aliança STEM es desenvolupen els programes d’URV Divulga adreçats a 
estudiants i professorat de centres d’ensenyament primari i secundari, a diferents nivells 
—ensenyament formal, àmbits extralectiu, extraescolar i informal—, en què es fomenta 
la participació d’investigadors, tècnics i estudiants d’universitats, de centres de recerca, 
d’empreses i d’experts en educació científica. 

Durant el curs 2018-19 s’ha difós la iniciativa a la Jornada eXploraSTEAM, organitzada 
pel Departament d’Ensenyament a Berga, amb un estand propi i presentacions, amb una 
assistència de més de 100 docents.

Projecte APQUA

APQUA és un projecte educatiu dirigit a tota la població, centrat en els productes i els 
processos químics, i en el risc que el seu ús representa per a les persones i per al medi.

Els objectius principals d’APQUA són:

• Desenvolupar una consciència i una comprensió pública més grans sobre els 
productes químics i la seva relació amb les nostres vides.

• Aconseguir que les persones aprenguin a obtenir informació sobre tot allò que 
els preocupa en relació amb la ciència.
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• Subministrar a les persones els coneixements i les eines necessaris per tal que 
puguin prendre les seves decisions i participar d’una manera més responsable 
com a membres d’una societat lliure i democràtica.

• Promoure l’ús de principis i processos científics, i de l’evidència a l’hora de 
prendre decisions.

APQUA desenvolupa un programa escolar dirigit a estudiants del cicle superior d’educació 
primària (10 a 12 anys) i d’educació secundària obligatòria (13 a 16 anys), un Science Shop 
(programa públic) dirigit a la població adulta i un programa de visites educatives (PVE), a 
indústries.

En el programa escolar (PE) els materials del projecte APQUA han estat utilitzats sota pa-
trocini durant el curs 2018-19 per més de 1.750 alumnes en 45 centres educatius de Cata-
lunya, Aragó, e Madrid i País Basc, i s’han impartit 3 activitats de formació permanent de 
professorat, amb la participació de 56 docents

En el programa de visites educatives (PVE) s’han realitzat, sota patrocini, 9 visites d’escolars 
i d’adults a empreses de la demarcació de Tarragona i Alt Camp, a les quals han assistit 156 
persones. 

En el programa Un món de ciència s’han realitzat 4 tallers d’activitats experimentals en 3 
centres educatius de l’Alt Camp i amb la participació de 86 alumnes. 

Programa d’Aprenentatge de la Ciència a Través de la Indagació (ACTI)

El programa ACTI va destinat a estudiants i professorat d’ensenyament primari i secundari. 
Els seus  objectius específics són:

• Donar suport al professorat per a la millora continuada de la pràctica docent.

• Facilitar als centres escolars materials per al treball experimental de continguts 
de l’àmbit de les ciències de la naturalesa, biologia, geologia, física i química, 
tecnologia, matemàtiques, salut, sostenibilitat, educació primària i secundària.

• Promoure la cooperació entre investigadors d’universitats i empreses, estudi-
ants i professorat.

• Donar a conèixer als joves les oportunitats professionals als sectors productiu i 
de recerca.

Durant el curs 2018-19 hi han participat 7 centres del Camp de Tarragona amb un total de 
28 docents i 1.185 alumnes. 

Programa extralectiu STEM URV

El programa Extralectiu STEM URV té per objectiu despertar l’interès per la ciència, tecno-
logia, enginyeria i matemàtiques entre els més joves. El programa ofereix tallers d’activi-
tats extraescolars per a alumnat en centres educatius de secundària, quadrimestrals, sobre 
temàtiques cientificotecnològiques, i són impartits per doctorands d’universitat (mentors), 
amb el suport d’estudiants universitaris voluntaris. 

Durant el curs 2018-19 hi han participat 7 centres educatius i 133 alumnes. Han impartit 
les activitats 5 estudiants de doctorat i 8 estudiants de grau de la URV. 
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Setmana de la Ciència URV

Durant el curs 2018-19 s’ha realitzat un taller d’activitats experimentals durant la Setmana 
de la Ciència, amb la participació de 23 centres educatius i 1.077 alumnes. 

Setmana Europea del Codi 

Durant el curs 2018-2019 s’ha realitzat un taller d’activitats TIC durant la Setmana Europea 
del Codi, en les 5 seus de la URV, impartit per 19 estudiants de grau voluntària, en el qual 
han participat 20 centres educatius i 1.012 alumnes.

Programa WAP.cat

El programa WAP.cat té per objectiu promoure el coneixement de competències digitals i 
la promoció de l’ús del català a la xarxa a través de la creació de llocs web. 

Durant el curs 2018-19 s’ha impartit un curs de formació per a professorat de primària i 
secundària sobre creació de pàgines web i APP, amb la participació de 21 docents de 17 
centres i 450 alumnes. 

Altres activitats

URV Divulga ha prestat també els serveis i coneixement en la gestió i funcionament dels 
programes i activitats següents:

• Formació de doctorands i dotació de material per a les activitats del programa 
STEAM a les aules a Barcelona, en què han participat 36 centres educatius i 
720 alumnes. L’han impartit 44 estudiants de doctorat d’universitats públiques 
de Barcelona. 

• Implementació dels programes Kids’ Lab i Teens’ Lab de BASF a Tarragona i 
Barcelona, en què han participat 25 centres educatius i 1.188 alumnes, i des-
envolupament de recursos educatius.

• Organització de la final nacional a la URV de l’European Youth Debating Com-
petition, en què han participat 85 alumnes de 23 centres de tot Catalunya. 

• Impartició d’un taller d’activitats experimentals a la jornada Fàbrica de Somnis, 
amb la participació de 150 escolars.

• Participació com a jurat en el concurs de webs al punt de la Fundació Punt.cat.

• Impartició d’un taller d’activitats experimentals a la fira Terra Fira del Morell, 
en què han participat 220 persones durant 2 dies.

• Impartició de 3 tallers d’activitats STEM al Summer Lab URV, en què han 
participat 250 estudiants.
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• Impartició d’un taller d’activitats STEM a la fira Recerkids, en què han partici-
pat 250 estudiants i 17 docents.

• Impartició d’un taller d’activitats científiques a la fira Robotebre, en què han 
participat 350 estudiants i 14 docents.

• Impartició d’un taller d’activitats experimentals al campus Sescelades, en què 
han participat 60 escolars de secundària de Lleida.

Vinculació amb el territori

programa campus extens

El campus extens de la URV: compromís amb el territori

Durant aquest curs 2018-19, el desplegament territorial del campus extens ha crescut grà-
cies al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que arriba a tots els municipis i nuclis de 
població de la comarca. D’aquesta manera s’afegeixen als tretze municipis que ja formen 
part de la xarxa, que són, per ordre alfabètic: Amposta, Cambrils, la Pobla de Mafumet, 
la Sénia, Móra d’Ebre, Reus, Salou, Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Torredembarra, 
Tortosa, Valls i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

El projecte ha comptat un any més amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona 
i la col·laboració dels ajuntaments i altres ens locals que acullen les seus i posen espais a 
disposició de la Universitat per realitzar-hi activitats.

Durant el curs anterior s’havia començat a utilitzar la nova imatge en tot el material de di-
fusió elaborat per donar a conèixer les activitats organitzades. D’altra banda, es va aprofitar 
l’avinentesa d’aquest canvi per dissenyar i aplicar una imatge identificativa de la celebració 
del desè aniversari de la presència del projecte en cadascun dels municipis que en formen 
part. La commemoració de les seus s’ha distribuït en cursos acadèmics, de manera que 
durant el curs 2018-19 han estat tres més els municipis que han commemorat l’efemèride: 
la Sénia, Santa Coloma de Queralt i Valls.

Les reunions periòdiques del Consell del Campus Extens, format pels responsables de les 
seus, les persones que els donen suport des dels ajuntaments o entitats locals i els respon-
sables i tècnics de la Universitat, han tingut lloc segons mostra la taula 1.

Data Seu Persona convidada Càrrec

28.11.2018
Campus 

Sescelades

María José Figueras

Josepa Rius

Rectora de la URV

Cap del Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

02.04.2019 La Sénia M. Carme Jiménez
Directora Institut Ramon Muntaner 

(IRMU)

10.07.2019 Cambrils Montserrat Ríos
Coordinadora Aula de Música i directora 

de la Coral URV

Taula 1. Reunions del Consell del Campus Extens durant el curs acadèmic 2018-19.
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L’objectiu principal d’aquestes reunions és esdevenir el fòrum en què els responsables de les 
seus i altres persones implicades en la gestió de les activitats posin en comú les experiències i 
inquietuds i alhora facilitar als responsables de la Universitat la definició i la comunicació de 
les directrius i la filosofia del projecte. Aquestes trobades tenen també un vessant territorial, 
ja que en cada ocasió es duen a terme a una seu diferent, de forma rotatòria. 

D’altra banda, per tal d’enriquir encara més aquest espai de debat, habitualment es convi-
da una persona de la URV responsable d’algun dels programes de què disposa la Univer-
sitat per apropar el seu coneixement al territori amb el doble objectiu de donar a conèixer 
el projecte internament i d’explorar vies de col·laboració entre diverses unitats i programes 
de la mateixa URV.

Fotografies 1, 2, 3 i 4. Reunions del Consell del Campus Extens al campus Sescelades de la 
URV, al Centre Cultural de Cambrils i al Centre Marcel·lí Domingo de la Sénia.

El 6 d’octubre es donava el tret de sortida al curs 2018-19 amb la realització de la primera 
activitat, que va tenir lloc a Cambrils amb el recital musical “Desig”, a càrrec de Carme 
Domingo.

La taula 2 recull el municipi, els actes inaugurals del curs 2018-19 de cada seu i en negreta 
es destaca l’acte central, programat enguany a Valls.

Municipi Data Tipus d’acte

Cambrils 06.10.2018 Recital líric a càrrec de la mezzosoprano M. Carme Domingo

Amposta 09.10.2018 Conferència

Salou 25.10.2018 Conferència

Santa Coloma de 
Queralt

27.10.2018 Espectacle teatral Els darrers dies de la Catalunya republicana

Vandellòs i 
l’Hospitalet de 
l’Infant

05.11.2018 Conferència

Valls 09.11.2018 Espectacle teatral Els darrers dies de la Catalunya republicana

La Sénia 16.11.2018 Espectacle teatral Els darrers dies de la Catalunya republicana

Taula 2. Inauguracions de curs institucionals.
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Pel que fa a l’acte central d’inauguració de curs a Valls, 
es va programar un espectacle teatral, el qual va servir 
també per celebrar els 10 anys del projecte als municipis 
de la Sénia, Valls i Santa Coloma de Queralt. L’acte va 
comptar amb la presència de les autoritats locals junta-
ment la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura 
i Compromís Social i també amb la rectora de la URV.

Figures 1 i 2. Cartell i invitació de la inauguració de curs a Santa Coloma de Queralt i a Valls.

L’espectable teatral Els darrers dies de la Catalunya republicana, a càrrec de la companyia 
Terra Teatre, es va tancar com a tret de sortida de les programacions de cadascuna de les 
tres seus. L’espectacle és un diàleg entre el personatge Antoni Rovira i Virgili i un violoncel-
lista que s’expressa amb el seu instrument. El text està basat en l’obra de l’escriptor Rovira 
i Virgili Els darrers dies de la Catalunya republicana. 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 l’attrezzo d’Irene Santos.

Tot seguit es mostren imatges d’algunes de les inauguracions de curs, inclosa la de Valls.

Fotografies 5 i 6. Imatges del concert de Salou de la Coral i l’Orquestra de la URV, i de la 
representació teatral realitzada a Valls. Actes programats amb motiu del 10è aniversari.
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Fotografies 7 i 8.  Imatges del primer acte del curs 2018-19 a les seus de Cambrils i de Salou.

Fotografies 9, 10 i 11. Actes d’inauguració de curs a Santa Coloma de Queralt, la Sénia i 
Amposta.

Pel que fa al conjunt de les activitats organitzades amb la participació de les seus del campus 
extens, aquest curs s’ha treballat amb l’objectiu d’assolir més diversificació de públic . Un 
cop consolidats els grups de mitjana i gran edat, s’ha pretès reforçar els actes destinats als 
més joves. Davant la dificultat de fer-los partícips de les activitats i el dia a dia del projecte, 
des de les seus s’han promogut col·laboracions en diferents iniciatives.
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D’una banda, s’ha fomentat la presència de la URV en iniciatives locals ja existents des-
tinades tant a centres de primària com de secundària. Aquest curs s’ha col·laborat en el 
reconeixement dels millors treballs de recerca a les seus de Cambrils i Torredembarra. En 
el primer cas, es tractava de la tercera edició de les jornades Societat de Recerca, on els 
alumnes de Cambrils presentaven els seus treballs de recerca per acabar fent una reflexió i 
valoració de grup amb diferents experts, entre ells un representat de la Universitat. Pel que 
fa a Torredembarra, la col·laboració amb el Centre d’Estudis ha permès la participació en 
l’acte de lliurament del 14è premi treball de recerca de batxillerat Sinibald de Mas. 

També cal destacar altres iniciatives ja existents com la participació en els tallers de la 
Setmana de la Ciència 2018. Aquestes accions divulgatives, organitzades des de la Unitat 
de ComCiència de la URV, han anat guanyant pesi s’han consolidat dintre de la progra-
mació territorial del campus extens. En aquest cas, estan pensades per a públic més jove, 
de primària i familiar, fet que permet complementar l’oferta que ja du a terme la Unitat de 
ComCiència adreçada als centres de secundària de la demarcació. 

Dels vuit tallers programats a la primera edició al 2015, s’han passat als catorze actuals. La 
consolidació d’aquesta iniciativa s’ha fet efectiva i el grau de satisfacció entre les famílies 
és força elevat. 

Municipi Taller Data Lloc Assistents

Cambrils
Els orígens de la 

xocolata
14/11/2018 Centre Cultural 34

Hospitalet de 
l’Infant

Ciència en família 17/11/2018 Centre Cultural Infant Pere 25x2

Hospitalet de 
l’Infant

Buscant el nostre 
ADN

17/11/2018
Casa de Cultura Blanca 

d’Anjou
20x2

La Pobla de 
Mafumet

És segura l’aigua que 
consumim?

15/11/2018 Casal Cultural 5

La Sénia
Sherlock Holmes 
sabia química?

14/11/2018 Centre Marcel·lí Domingo 50

Móra d’Ebre
Buscant el nostre 

ADN
14/11/2018

Biblioteca Comarcal de Móra 
d’Ebre

30

Salou
Viatge d’un univers 

de curiositats 
interestel·lars

13/11/2018 Centre Cívic de Salou 20

Santa Coloma 
de Queralt

Reconstruïm 
virtualment objectes 

quotidians
10/11/2018

Castell de Santa Coloma de 
Queralt

Tarragona
Viatge d’un univers 

de curiositats 
interestel·lars

16/11/2018 Centre Cívic Torreforta 20

Tarragona Ciència en família 10/11/2018 Centre Cívic Sant Salvador 20

Tarragona
La geometria de 

l’arquitectura
09/11/2018 CC Bonavista 20

Valls Ciència en família 13/11/2018 Casa Caritat 20

Taula 3. Llista de tallers realitzats a les seus del campus extens durant la Setmana de la 
Ciència.
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Fotografies 12 a 15. Imatges de quatre tallers de caire familiar programats a la Setmana de 
la Ciència 2018.

A la seu de Santa Coloma de Queralt s’han fet dues iniciatives vinculades amb els centres 
escolars. El 21 de març es va participar a una nova edició del Dia Mundial de la Poesia, pro-
gramant lectures de nens i nenes de tres centres educatius: l’Escola Cor de Roure, Vedruna 
Santa Coloma de Queralt i l’Institut Joan Segura i Valls. Així mateix, el 10 de maig els alumnes 
del municipi de cinquè i sisè de primària i de primer d’ESO, organitzats en quatre grups, van 
poder gaudir d’una projecció sobre l’Univers en un planetari digital inflable, acompanyada 
per una explicació pedagògica. Aquesta iniciativa també es va dur a terme a la seu de la 
Pobla de Mafumet, també a càrrec de l’empresa Explora360. En aquest cas, l’activitat es va 
programar amb un format més curt en el marc del Parc de Nadal del municipi destinada a un 
públic més genèric i de caire familiar. Va ser una iniciativa molt ben acollida pel públic, ja 
que hi van participar 200 persones, fins al punt que es va haver de limitar l’entrada.

Fotografies 16 i 17. Projeccions del Planetari 360º realitzades a Santa Coloma de Queralt 
i la Pobla de Mafumet.
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Una altra iniciativa destinada a reforçar aquesta diversificació en el públic ha estat la parti-
cipació als XIV Premis literaris Miquel Martí i Pol de poesia i Manuel Vázquez Montalbán 
de prosa adreçats a tots els centres educatius de Cambrils en record i homenatge a ambdós 
escriptors. A Amposta destaca la programació d’actes pensats per a alumnes d’ESO dintre 
de les jornades Els Romans ens Visiten. En la setena programació d’aquestes jornades rea-
litzades a l’abri, van incloure’s tallers com el de cal·ligrafia romana, destinat als alumnes 
d’ESARDI-Escola d’Art i Disseny, o la xerrada “Quan el Mediterrani era el centre del món: 
fenicis, grecs, púnics, ibers i romans”, realitzada a l’Institut Ramon Berenguer IV pel Dr. 
Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d’Arqueologia de la URV.

Figures 3 i 4 i fotografies 18 i 19. Material de difusió de les jornades Els Romans ens Visiten 
i fotografies de dos dels actes programats.

El públic infantil també ha tingut altres ofertes d’activitats vinculades al món de la literatu-
ra. Per exemple, a la Pobla de Mafumet l’èxit del club de lectura infantil ha comportat la 
creació de tres grups diferents, agrupats per edats.

A Tarragona aquest curs s’han afegit a la programació al voltant de Sant Jordi de cinc tallers 
de contacontes a les cinc ludoteques que hi ha als centres cívics de la ciutat. Les sessions 
han anat a càrrec d’Alexander Hernández. 

Fotografies 20 i 21. Imatge d’una sessió del contacontes a Tarragona i del final d’un club de 
lectura infantil de la Pobla de Mafumet.
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Pel que fa a la distribució de les activitats segons la tipologia i format, un fet significatiu ha 
estat l’augment dels actes agrupats sota la categoria “jornades, tallers o cicles”, que s’ha 
igualat per primer cop amb el nombre de conferències i taules rodones programades. A la 
taula 4 es poden observar els diferents registres d’aquestes i altres tipologies d’activitats.

Tipologies d’activitats Quantitat

Conferències i taules rodones 52

Jornades, cicles i tallers 51

Exposicions 18

Sortides de camp i visites culturals 18

Projeccions amb debats 9

Clubs de lectura 9

Presència en fires i festivals 8

Recital poètic, lectures i contacontes 7

Representació teatral-recreació històrica 7

Premis-concursos 6

Presentacions d’obres (literàries, audiovisuals i projectes) 5

Concerts 4

Actes d’inauguració 4

Reunions campus extens (Consell) 3

TOTAL 201

Taula 4. Recompte d’activitats realitzades el 2018 al campus extens per tipologia.

La distribució dels actes per àrees de coneixement manté una proporcionalitat al llarg dels 
diferents cursos, però amb algunes variacions per a aquest 2018-19. Com es pot observar 
a la figura 5, les activitats vinculades a temes científics (salut, medi ambient, tecnologies, 
etc.) continuen predominant i en aquesta edició fins i tot han guanyat pes, ja que han 
passat de representar un 34% al 42% de les activitats programades. L’altre grup que ha 
experimentat un creixement ha estat el format pels actes institucionals, que aquest any ja 
representen el 6%, esperonat en bona part per la celebració dels actes de commemoració 
dels deu anys d’activitats a les seus més antigues del projecte. 

Figura 5. Distribució de les activitats per àrees de coneixement el 2018.
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Per acabar, cal destacar que totes les activitats a què fa referència aquesta memòria i les 
que no s’hi han pogut reflectir han estat possibles gràcies a la implicació de diverses unitats 
i serveis de la nostra universitat i a la col·laboració de les diferents entitats i agents locals 
de la demarcació.

Universitat d’estiu

Aules d’extensió universitària per a la gent gran

Des de l’inici, fa més de vint anys, les Aules Universitàries de la Gent Gran de la nostra 
Universitat han experimentat un progrés constant. Darrerament, seguint la política de pro-
jecció i promoció que la URV porta a terme, ens hem anat estenent pel territori de la de-
marcació de Tarragona de forma sostinguda i actualment compten amb les aules següents:

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Alcover

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Cambrils

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Constantí

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran del Morell

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran del Vendrell

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Falset

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de l’Espluga de Francolí

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Mont-roig del Camp

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Reus

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran Reus-Centre Cívic Migjorn

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Riudoms

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Salou

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Santa Coloma de Queralt

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Torredembarra

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Valls

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Vila-seca

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran d’Amposta

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Deltebre

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Flix

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de la Sénia

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Móra d’Ebre

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Tortosa

• Aula Universitària- URV de la Gent Gran de Sant Carles de la Ràpita
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La repercussió social que tenen aquestes activitats és molt alta. d’una banda, per la implicació 
en el territori, i d’una altra, pel tipus de temes d’ampli abast que, a suggeriment dels mateixos 
participants, els professors de la URV imparteixen. Les matèries més sol·licitades pertanyen 
als camps de la salut, la història, l’art, la literatura, l’arqueologia, la música i l’antropologia.

La resposta de tot l’alumnat ha estat molt gratificant, tal com ho constaten els professors 
que segueixen col·laborant en la difusió dels seus coneixements adaptats a l’auditori en un 
esforç didàctic per tal que els resultats estiguin d’acord amb el ja clàssic lema d’aprendre 
al llarg de tota la vida.

Els uns i els altres, professorat i alumnat, no sols s’han limitat a participar en les tradicionals 
classes de l’aula sinó que han completat la formació amb sortides culturals, passejades, 
concerts, etc.

La inauguració de curs 2018-19 de les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la 
URV va tenir lloc el 30 de novembre de 2018 a Santa Coloma de Queralt. 

Els participants van fer una visita al castell de Santa Coloma, que havia estat la residència 
principal dels barons de Queralt durant l’edat mitjana, i una visita a Cal Jaume Punto, 
una de les botigues de més renom del municipi al llarg dels segles XIX i fins al darrer terç 
del segle XX, que va reobrir fa un any i mig per donar a conèixer el petit comerç familiar.

La rectora de la URV, María José Figueras, va reconèixer l’interès de les persones grans per 
continuar aprenent i va posar d’exemple un dels assistents a les activitats de les aules amb 
una trajectòria més llarga, Artur Tomàs, alumne centenari de l’Aula de la Gent Gran de Tar-
ragona. A la inauguració també hi van assistir l’alcalde de Santa Coloma de Queralt, Magí 
Trullols, i la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís de la URV, Cori 
Camps, a més de la excoordinadora de les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran, 
Anna Isabel Serra, i la responsable local, Trini Esteve.

Les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran són un projecte social engegat per les 
principals universitats catalanes que busca donar una alternativa de lleure a persones grans 
que volen actualitzar i adquirir nous coneixements.

Els participants, a la inauguració del curs de les Aules de la Gent Gran, a la porta de Cal 
Jaume Punto, a Santa Coloma de Queralt.
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Imatge de la inauguració del curs al castell de Santa Coloma de Queralt. 

També volem destacar la trobada anual de totes les aules per posar sobre la taula les infor-
macions, dubtes, propostes, etc. Va tenir lloc el 9 d’abril a la sala de graus del campus Ca-
talunya amb la coordinadora sortint, Anna Isabel Serra; la nova coordinadora, Maria Isabel 
Miró, i la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Cori Camps. 

L’acte va servir per fer el traspàs en la coordinació de les Aules: la professora Anna Isabel 
Serra cedeix el càrrec a Maria Isabel Miró, que assumeix la tasca de voluntariat a través del 
programa Iubilo com a professora ad honorem.

Els assistents, a la trobada anual de les Aules el 9 d’abril al campus Catalunya.
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Els curs es va iniciar al mes d’octubre a les ciutats i pobles on hi ha les diverses seus.

Dins la política de participació cívica, la URV és conscient de la importància de la relació 
amb l’entorn social i per això hi participa de ple. Durant el darrers anys, les Aules de la 
Gent Gran s‘han anat multiplicant arreu de les comarques de la demarcació.

Cal suposar que el futur serà igualment esperançador, ja que encara no s’ha tancat la porta 
de la URV per a la gent gran i, amb l’eficient ajuda i tasca duta pel personal d’administració 
i serveis,  se’ns obren noves perspectives per als propers cursos.

Apèndix de les seus

TARRAGONA
Lloc: Antiga Audiència. Plaça del Pallol, 3. Tel. 977 241 319  
aulagentgrant@urv.cat
Horari: dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.00 h (curs general)
Associació Cultural de Gent Gran
President: Sr. Albert Jordà
Alumnat: 196

REUS
Lloc: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. C/ Sant Llorenç, 21. Tel. 977 759 345
aulagentgranr@urv.cat
Horari: dimarts i divendres, de19.00 a 20.00 h (curs general)
Aules d’Extensió Universitària de Reus i la seva Comarca 
President: Sr. Alfred Artiga
Alumnat: 284

EL VENDRELL
Lloc: Centre Cívic l’Estació –RENFE. La Rambla, s/n. Tel. 977 663 289
Horari: dijous, de 19.00 a 20.00 h (curs general)
Aules d’Extensió Universitària
Presidenta: Sra. M. Rosa Miquel
Alumnat: 121

CAMBRILS
Lloc: Casal Municipal de la Gent Gran. Passeig de La Salle, 13-14. Tel: 977 795 192
Horari: dimecres, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Aules d’Extensió Universitària
President: Sr. Lluís Álvarez
Alumnat: 105

mailto:aulagentgrant@urv.cat
mailto:aulagentgranr@correu.urv.cat
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VALLS
Lloc: Llar del Jubilat. C/ Mare Maria Güell, 2. Tel: 977 600 426 
aulagentgranv@urv.cat
Horari: divendres, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Llar del Jubilat i Pensionista de Valls i  l’Alt Camp 
President: Sr. Joaquim M. Esteve 
Alumnat: 36

VILA-SECA
Lloc: Centre Municipal de Formació Permanent i Ocupacional Antic Hospital.
C/ de l’Hospital, 1. Tel: 977 394 327
Horari: dimarts, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Ajuntament de Vila-seca 
Responsable: Sr. Joan Clavé
Alumnat: 90

CONSTANTÍ
Lloc: Sala d’Actes del Sindicat Agrícola. C/ Major, 18. Tel: 977 523 218
Horari: dimecres, de 19.00 a 20.00 h (curs general)
President: Sr. Josep Franqués
Alumnat: 67

FALSET
Lloc: CEIP Antoni Vilanova. Plaça Antoni Vilanova. Tel: 977 830 194 
Horari: divendres, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Associació Jubilats i Pensionistes. Plaça de la Quartera, 6 
President: Sr. Ignasi Buil Estaun
aulagentgranf@urv.cat
Alumnat: 55

SANTA COLOMA DE QUERALT
Lloc: Casal dels Jubilats. C/ Sant Vicenç, 8. Tel: 977 881 019
Horari: dilluns, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Trinitat Esteve
antena.quer.alt@urv.cat 
Alumnat: 50

MONT-ROIG DEL CAMP
Lloc: Casa de Cultura Agustí Sardà. C/ de la Mare de Déu de la Roca, 1. Tel: 977 837 005
Horari: dijous, de 19.00 a 20.00 h (curs general)
Presidenta: Sra. Assumpció Pellicer 
Alumnat: 35

mailto:aulagentgranrv@correu.urv.cat
mailto:aulagentgranf@urv.cat
mailto:antena.quer.alt@urv.cat
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El MORELL
Lloc: Centre de Serveis Gent Gran. Rambla de Pau Casals, 1. Tel. 977 841 647
Horari: dimecres, de19.00 a 20.00 h (curs general)
Ajuntament del Morell
Responsable: Sra. Cristina Figueras
centregentgranmorell@tarragones.org
Alumnat: 31

SALOU 
Lloc: Centre Cívic de Salou. C/ Advocat Gallego, 2. Tel. 977 309 217
Horari: divendres, de 17.00 a 18.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Charo Ferrer
Alumnat: 28

TORREDEMBARRA 
Lloc: Biblioteca Municipal Mestra Maria Antònia. C/ Pompeu Fabra, 5
Horari: dijous, de18.00 a 19.00 h (curs general)
Centre d’Estudis Sinibald de Mas
President: Sr. Albert Bonet
sinibald@tinet.org
Alumnat: 43

REUS –  MIGJORN
Lloc: Centre Cívic Migjorn. Riera de l’Escorial, s/n 
Horari: dijous, de17.00 a 18.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Maria Vicente Gil
Alumnat: 12

RIUDOMS
Lloc: Casa de Cultura Antoni Gaudí. C/ Beat Bonaventura, 73
Horari: divendres, de 19.30 a 20.30 h (curs general)
Responsable: Sra. Montse Corts
Alumnat: 85

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Lloc: Casal de l’Espluga de Francolí. Plaça Montserrat Canals, 1
Horari: dijous, 18.00 h a 19.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Assumpció Carulla
Alumnat: 50

mailto:centregentgranmorell@tarragones.org
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ALCOVER
Lloc: Casa de Cultura. Plaça Cosme Vidal, 5
Horari: dilluns, de 18.00 a 19.00 h (curs general)
Responsable: Sra. Antònia Girona Puig
Alumnat: 80

Campus  de les Terres de l’Ebre de la URV

Tel. 977 46 40 02

TORTOSA
Lloc: Aula Magna del campus Terres de l’Ebre
Horari: dijous, de18 a 19 h (curs general)
Responsable (URV): Òscar Pardo
oscar.pardo@urv.cat
Alumnat: 86

AMPOSTA
Lloc: El Casal. Carretera Simpàtica, 6
Horari: dijous, 18 a 19 h (curs general)
Ajuntament d’Amposta
Responsable: Sara Montserrat
Alumnat: 74

FLIX
Lloc. Ca Don Ventura. Carrer Major, 16
Horari: dilluns, de 18 a 19 h (curs general)
Ajuntament de Flix
Responsable: Dolors Martínez
Alumnat: 86

DELTEBRE
Lloc: Biblioteca Municipal. Plaça 20 de maig, s/n
Horari: dimecres, de18 a 19 h (curs general)
Ajuntament de Deltebre
Responsable: Elena Fabra
Alumnat: 18

mailto:oscar.pardo@urv.cat
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LA SÉNIA
Lloc: Casal Social Cultural. C/ del Mar, 2
Horari: dimarts, de 18 a 19 h (curs general)
Antena del Coneixement de la Sénia
Responsable: Victòria Almuni
Alumnat: 25

MÓRA D’EBRE
Lloc: Casal dels Jubilats. Avinguda Comarques Catalanes, 2
Horari: dimarts, de 18 a 19 h (curs general)
Responsable: Pepita Arpal, presidenta de la Junta del Casal dels Jubilats
Alumnat: 32

SANT CARLES DE LA RÀPITA
Lloc: Saló d’Actes del Col·legi Sagrada Família. Plaça Carles III, 9 (al costat de l’Ajuntament) 
Horari: dimarts, de 18 h a 19 h (curs general)
Responsable: Josefina Arlàndez
Alumnat: 42

Aules d’extensió universitària per a la gent gran

Universitat Rovira i Virgili

Coordinadora: Sra. Maria Isabel Miró Montoliu
maisabel.miro@urv.cat / suportaagg@urv.cat

URV Ciutadana

Aquesta iniciativa està adreçada a persones més grans de 18 anys que volen ampliar els co-
neixements i comprendre millor l’evolució de la societat i les transformacions de l’entorn. 

D’aquesta forma poden accedir als ensenyaments que s’imparteixen als centres de la URV 
i conviure amb els estudiants universitaris.

• Per accedir al programa no és necessari posseir cap titulació prèvia ni cal superar 
cap prova d’accés.

• Cal haver complert 18 anys o complir-los l’any en què es realitza la matrícula.

• El nombre màxim de places per a cada assignatura és de 4.

mailto:maisabel.miro@urv.cat
mailto:segeu25@urv.cat
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• Les assignatures ofertes al programa s’imparteixen als diferents campus de la 
URV, en funció de la ubicació que té l’ensenyament a què pertanyin.

• Els estudiants del programa poden optar a l’avaluació establerta per l’assignatura.

• La consecució de 60 crèdits avaluats positivament donarà lloc a un diploma 
propi.

El nombre d’alumnes matriculats al programa a URV Ciutadana durant el primer quadri-
mestre (del 23 al 27 de juliol) del curs acadèmic 2018-19 ha estat de 35, set dels quals són 
de nova incorporació.

Durant el segon quadrimestre (del 21 al 25 de gener) del curs acadèmic 2018-19 s’hi han 
matriculat 33 alumnes, quatre dels quals són de nova incorporació. 

Salut i esport

El curs acadèmic 2018-2019 ha suposat un procés de canvi en dos sentits. D’una banda, 
motivat pel nou equip de govern i les seves directrius, s’han dissenyat diferents estructures 
dins del servei. Tant és així que durant aquets temps s’ha treballat en aquesta transformació, 
i ens he, convertit en Oficina de Compromís Social. 

EsportURV forma part de l’àmbit Benestar i Salut, que aglutina tota la gestió de l’activitat 
física i esportiva, així com l’Atenció a la Discapacitat, la Unitat d’Assessorament i Suport 
Psicològic a l’Estudiant (UASPE) i el Projecte d’Universitat Saludable. 

D’una altra, un cop analitzada la tendència a la baixa dels darrers anys pel que fa als socis 
d’Esports URV i l’estancament, ens va fer replantejar la necessitat d’un canvi pensat per 
atreure especialment els estudiants, a fi de contribuir al seu desenvolupament personal, 
proporcionant un marc adequat d’habilitats claus, i establir les relaciones socials amb 
altres individus que comparteixen els mateixos interessos mitjançant la participació en 
activitats extracurriculars (p.e., Eccles and Barber, 1999; McNeal, 1999).

L’objectiu principal és incentivar i millorar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la 
Universitat, i alhora organitzar activitats esportives, de lleure i competicions a preus eco-
nòmics, oferint  descomptes en entitats esportives del territori. A més, la participació en els 
diferents programes que oferim fomenta la marca URV i reforça el sentiment de pertinença 
a la Universitat.

Per això s’ha establert el que hem denominat la nova vinculació a Esports URV i hem donat 
de baixa els antics socis. D’aquesta manera els membres de la comunitat URV poden for-
mar-ne part pagant una quota única, vigent mentre duri la relació de l’estudiant o el personal 
amb la Universitat. Aquest fet va suposar fer una campanya publicitària, el disseny d’un nou 
logo, nous cartells i un vídeo promocional fet amb els nostres estudiants per difondre’l a les 
xarxes social. A més, s’ha tornat a regalar una samarreta amb un disseny atrevit i juvenil. 

El lema escollit ha estat:

FEM EQUIP, FEM SALUT, FEM FUTUR 
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Centrant-nos en l’àmbit de la gestió i analitzant l’oferta del moment actual, seguint les ten-
dències i preferències de la comunitat univesitària, Esports URV ha seguit apostant per una 
carta de serveis basada en tres eixos fonamentals: 

• Eix formatiu 

• Eix de representació 

• Eix saludable

L’eix formatiu inclou els cursos esportius i les activitats de lleure, totes amb monitors que 
dirigeixen i guien la formació, en què hi ha implícit un component d’aprenentatge. 

L’eix de representació de la URV a traves de l’esport són els diferents campionats, de Cata-
lunya, Espanya i internacionals. La marca URV que representen els nostres estudiants arreu 
del territori i la difusió que es fa de la Universitat és un aspecte a tenir en compte, més enllà 
del purament esportiu. També s’hi inclouen les competicions de caire interuniversitari, com 
les lligues universitàries de futbol sala i els tornejos.  

L’eix d’universitat saludable inclou totes les activitats relacionades amb la salut, l’esport, la 
pràctica de l’activitat física, la nutrició, el mindfulness, etc . Ens definim com una universi-
tat del benestar i promotora de la salut per a tota la comunitat universitària. Activitats com 
les xerrades, el programa saludable del PAS i PDI, etc. pertanyen a aquests eix.

Finalment, en aquesta memòria s’inclou el lloguer del pavelló del campus Sescelades i els 
nous convenis establerts durant el present curs. 

Nombre i tipologia de les persones vinculades d’Esports URV

Enguany, un cop més, i malgrat la posada en marxa de la nova aposta, segueix la tendència 
dels últims anys, amb un nombre de vinculats (abans socis) lleugerament superior a la del 
curs anterior. Concretament, són 552 membres de la CU i familiars directes que formen 
part d’ESPORTS URV. Pensem que encara és aviat per fer valoracions. 

Pel que fa a la pertinença de  les persones vinculades a les diferents facultats, en termes 
absoluts i sense tenir en compte el nombres d’estudiants matriculats ni el personal que hi 
treballa, se segueix la tendència de fa molts anys en què la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut té més vinculats, seguida per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.  

Pel que fa al col·lectiu al qual pertanyen les persones vinculades, el d’estudiants es manté 
estable. 

Esports URV Total

Vinculats 

Nombre total 552

Gènere

Homes 312

Dones 240

Col·lectiu 

PAS/PDI 94/56

Estudiants 395

Altres (familiars) 7
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Per facultats:

Esports URV Total

Facultats

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 29

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 66

Escola de Postgrau i Doctorat 11

Escola tècnica Superior d’Arquitectura 3

Fac. Ciències de l’Educació i Psicologia 53

Fac. Ciències Jurídiques 21

Fac. Enologia 17

Fac. Lletres 30

Fac. Medicina i Ciències de la Salut 115

Fac. Química 21

Fac. d’Economia i Empresa 56

Fac. d’Infermeria 13

Fac. de Turisme i Geografia 11

Altres3 106

TOTAL 552

Eix formatiu: Cursos i activitats de lleure

El present curs s’han organitzat els següents cursos de formació amb monitors qualificats i 
amb rigor docent, en els quals s’assoleixen les competències necessàries de l’esport esco-
llit. Aquestes activitats gaudeixen de reconeixement acadèmic. 

Curs de planxa de rem, amb la col·laboració del Club de Vela Platja Llarga 

3  Centre EUSES, familiars, Fundació, programa mobilitat; PAS-PDI que no correspon a cap 
facultat.
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Esports URV - Cursos de formació

Nom del curs
Participació 

Homes/Dones
Recon. 
 AUR

TOTAL

Planxa de rem 1 5  6

Escalada 5 4 1 9

Surf de vela4 - - - -

Submarinisme 2 2 1 4

Snorkel 4 1  5

Curs d’iniciació a la natació 6 6 - 12

Curs de primers auxilis 2 4 2 6

TOTAL 20 22 4 42

Quadre resum de la participació total en els cursos formatius organitzats per Esports URV. 

En especial cal destacar el curs que vam organitzar per als estudiants xinesos de la URV, 
atès que vam detectar que la majoria d’ells no sabien nedar. Per aquest motiu i en col-
laboració amb el Viding Sant Jordi, es va realitzar un curs amb monitor per iniciar-los en les 
tècniques aquàtiques. Va ser tot un èxit quant a participació i sobretot per la funció preven-
tiva i d’assoliment de les competències necessàries per desenvolupar-se en aquest medi.

Curs de natació a les instal·lacions Viding Sant Jordi. 

Definim les activitats de lleure com un conjunt d’activitats i experiències amb la intenciona-
litat pedagògica de divertir-se, descansar i desenvolupar-se mitjanant la pràctica esportiva. 

Ajuda els estudiants a adquirir competències i habilitats socials, fent-los participatius social-
ment. Moltes de les propostes poden dur-se a terme amb família o amics externs a la URV. 

La participació en aquest curs ha arribat al màxim històric de 237 persones que han gau-
dint amb les activitats:

Esports URV - Activitats de lleure

Nom del curs
Participació 

Homes/Dones
Recon.  
AUR

CU Altres TOTAL

Piraguada 43 56 3 87 12 99

Caiac ( 6 sortides) 20 16 1 36 36

Esquiada 36 59 95 95

Caminada saludable  2 5  1 7 7

TOTAL 101 136 5 225 12 237

Quadre resum de participació en activitats de lleure organitzades pe EsporstURV 

4  Surf de vela: no s’ha arribat al mínim de persones inscrites.
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Com a novetat d’enguany, hem engegat un nou programa esportiu aprofitant el pavelló de 
Sant Pere Sescelades que té en propietat la URV, amb entrenaments setmanals de diferents 
esports dirigits per entrenadors titulats.

Amb el lema “Entrena a la URV per 1€”, la comunitat universitària ha tingut la possibilitat 
de practicar quatre disciplines esportives amb una durada aproximada de quatre mesos (de 
febrer a  maig). 

Les modalitats que s’han ofert han estat:  

• Running: dimarts de 19.30 a 20.30 h  (Parc del Francolí, al costat zona Guàrdia 
Urbana- Tarragona) 

• Bàdminton: dimecres de 18.30 a 19.30 h (pavelló URV- campus Sescelades)

• Bàsquet: dijous de 18 a 19 h (pavelló URV – campus Sescelades) 

• Voleibol: divendres de 18:30 a 19:30 h (pavelló URV- campus Sescelades)

La participació ha estat d’un total de 81 estudiants, PAS i PDI, segons la distribució següent: 

Running Bàdminton Bàsquet Voleibol

10 28 19 24

D’altra banda, arran d’una proposta d’un estudiant, se’ns va plantejar l’oportunitat de fer 
una Escola de Tennis amb la col·laboració del Club de Tennis de Tarragona. Des d’Esports 
URV vam considerar-la i vam oferir dos dies de portes obertes perquè la comunitat URV hi 
tingués un primer contacte. L’objectiu era iniciar-la perquè al curs 2019-20 es pugui dur 
a terme. Els dies 2 i 4 d’abril es van fer dues classes obertes amb una participació d’una 
dotzena d’estudiants. 

Menció a part mereix la qüestió del reconeixement acadèmic, atès que hi ha hagut un 
increment pel que fa a les sol·licituds dels estudiants per convalidar l’assignatura optativa 
(AUR) amb activitats esportives i d’AF que organitzem des d’Esports URV. 

Cursos i act. de lleure Competicions URV
Representació en 

campionats
Esportistes d’alt nivell

8 36 154 6

Cursos
Nre. 

activitats
Participació 

Homes/Dones
CU Altres TOTAL

Cursos5 8 20 22 35 - 42

Activitats lleure6 10 101 136 225 12 237

Entrenaments 4 - - - - 81

Portes obertes de tennis 1 - - - - -

TOTAL 23 121 158 260 12 318

Quadre resum de participació total de l’eix formatiu: cursos i activitat de lleure

5  Inclou la jornada de l’escola de Tennis al Club de Tennis Tarragona.
6  Inclou les sis sortides de caiac.
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Competició i representació de la URV

Lligues universitàries i tornejos 

Pel que fa a la lliga universitària de futbol sala URV 2018-19, en la qual han participat 13 
equips amb més d’un centenar d’estudiants, s’ha proclamat campió l’equip Pudor Club 
Barcelona, a la fotografia, que es va imposar en a l’equip Joakings per 4 gols a 2, al Pavelló 
Olímpic de Reus.

Per segon any consecutiu, el trofeu al màxim golejador ha estat per a Pablo Molina, da-
vanter del Pudor Club Barcelona, que ha fet 38 gols a la lliga. El millor porter ha estat Pol 
Guillén, de l’equip Casalla Paradise, amb només 46 gols encaixats. Tots dos estudiants 
cursen el doble grau d’ADE i Dret.

La lliga l’han disputat un total de 13 equips en una primera fase regular a una volta (78 
partits), que va finalitzar amb la classificació següent:

• Pudor Club Barcelona (47 punts)

• Joakings (33 punts)

• Cassalla Paradise (33 punts)

• Ratas Mecánicas (33 punts)

• Fisiorentina (33 punts)

• Desnutridos 2.0 (32 punts)

• Bayern de los Caídos (25 punts)

• AC Kaló (21 punts)

• Los que Iban a Ganar (18 punts)

• La Masrojana (18 punts)

• Esfínter de Milán (15 punts)

• Nottingham Prisa (13 punts)

• Mecánica Mucho Kiii F.C. (12 punts)
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La fase final l’han disputat els vuit primers classificats amb partits a doble volta de quarts 
de final i semifinal (14 partits).

Els arbitratges de la competició han estat a càrrec del Consell Esportiu del Baix Camp. El 
president, Josep Llebaria, va ser present al lliurament de trofeus de la competició.

Torneig de Nadal de futbol 7

Enguany s’ha tornat a organitzar el torneig de futbol 7. Va tenir lloc el 21 i 22 de febrer a 
les instal·lacions del Club Gimnàstic de Tarragona. Els arbitratges estaven gestionats amb el 
Consell Esportiu del Baix Camp. 

El nombre mínim d’equips era de quatre. Finalment, aquest torneig no es va poder fer per 
falta d’inscripcions. Únicament es va rebre sol·licitud de tres equips per participar-hi. 

Torneig d’escacs

El 21 de març a les 17.30 h, conjuntament amb la Federació Catalana d’Escacs, es va or-
ganitzar un torneig d’escacs a l’aula 210 (2a planta, aulari E1 -ETSE-ETSEQ-) del campus 
Sescelades.

Hi van participar 15 estudiants, PAS i PDI .

Promoció e –esports

El 31 d’octubre la URV va ser escollida com a seu promocional de la Lliga University E-Sports 
de la conferència AQUA (formada per les dotze universitats catalanes).

Durant tot el dia hi va haver un estand al campus Sescelades on es regalaven samarretes 
de l’equip d’E-Sports de la Universitat Rovira i Virgili, els Sparks URV i samarretes dels 
University E.Sports. A més, van poder provar dues ulleres de realitat virtual. Tot era gratuït. 

Esports URV –Quadre resum de participació de les lligues universitàries i tornejos

Nom de l’esport
Participació 

Homes/Dones
Nre. 

d’equips
Recon. 
 AUR

TOTAL

Futbol sala 128 - 13 36 128

Torneig d’escacs 14 1 - - 15

TOTAL 142 1 143
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Campionats de Catalunya universitaris 18-19

L’objectiu dels campionats de Catalunya universitaris (CCU) és fomentar l’esport d’alt nivell 
en l’àmbit universitari. Hi participen les dotze universitat catalanes, enguany ha estat coor-
dinat per la UB i subvencionat per la Generalitat de Catalunya. 

Seleccions esportives URV: esports d’equip

La participació de la URV en els CCU 19 d’esport d’equip ha estat dividida en set modali-
tats diferents. Hi ha participat 82 estudiants: 57 nois i 25 noies. 

Les modalitats han estat: 

• bàsquet masculí

• bàsquet femení

• futbol sala masculí

• futbol 11 masculí

• voleibol femení

• bàsquet 3x3 femení

• bàsquet 3x3 masculí

D’altra banda, dins el Saló de l’Ensenyament, l’ECU (Esport Català Universitari) organitza el 
campionat de Catalunya universitari de bàsquet 3x3. La URV hi va participar amb un equip 
en la categoria femenina i un altre en categoria masculina. 



200

Seleccions esportives URV: esports individuals

En el transcurs de l’any acadèmic les diferents universitats catalanes organitzen diverses 
competicions esportives, i per tercer any consecutiu la URV ha organitzat la modalitat de 
CCU del Cros Ciutat de Tortosa.

Ha comptat amb 27 participants de les principals universitats catalanes: Universitat de Bar-
celona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat 
Pompeu Fabra i Universitat Ramon Llull. Roger Sans, estudiant del grau de Nutrició Huma-
na i Dietètica de la Universitat Rovira i Virgili ha guanyat la cursa i s’ha proclamat campió 
universitari d’aquesta modalitat. 

Concretament 63 estudiants (45 nois i 18 noies) han competit en altres disciplines dels 
campionats, de les modalitats següents: 

• Aigües obertes

• Atletisme

• BTT

• Cros

• Escalada

• Escacs

• Golf

• Judo

• Karate

• Marató

• Natació

• Taekwondo

• Tennis

• Tennis taula

• Triatló

• Vòlei platja 

D’altra banda, Esports URV ha organitzat el campionat de Catalunya universitari de cros (2 
desembre a Tortosa – campus Remolins) i el campionat de Catalunya universitari d’aigües 
obertes (23 juny a Cambrils). 

Destaquem les medalles aconseguides pels nostres estudiants. Laura López Cobos, estudi-
ant del màster d’Enginyeria Química, que va guanyar la medalla de bronze en la categoria 
femenina dels 50 metres braça del campionat de Catalunya universitari de natació, que 
es va fer a Manresa. Mario Barbero Garzón, estudiant del grau de Medicina, també va fer 
bronze als 50 metres braça en la categoria masculina.

Arnau Pallàs Ferrando, estudiant del CESDA, l’escola de pilots adscrita a la URV, va ser se-
gon al podi masculí del campionat de Catalunya universitari de golf, que es va fer al Club 
de Golf Llavaneres, a Sant Andreu de Llavaneres.
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L’estudiant del grau d’Educació Infantil i Primària Sergio Torres Martínez va quedar tercer 
en la modalitat PUMSE del CCU de taekwondo.

El medaller de la URV es va completar amb les medalles de tennis següents: plata en la 
modalitat individual de la categoria femenina per a Sonia Poveda Marsal, estudiant de la 
doble titulació d’ADE i Finances i Comptabilitat, i també plata en la modalitat de dobles de 
la categoria masculina per a Adrià Fochs Caellas, estudiant del grau d’ADE, i Àlex Castella-
nos Munuera, estudiant del grau de Finances i Comptabilitat.

La parella formada per Elio Carrodeguas, estudiant del grau d’Enginyeria Química, i Dex-
ter Edwards, estudiant del grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, 
va quedar subcampiona en caure a la final de vòlei platja contra la parella d’estudiants 
de la UPC. La parella femenina de la URV, formada per Sílvia Tomás, estudiant del grau 
d’Educació Primària, i Mireia Camacho, del grau de Medicina, també van participar en la 
modalitat femenina. 

El 13 d’abril va tenir lloc el CCU 19 de judo, amb representació de tres estudiants de la URV: 
Estela Marca (grau d’Infermeria), en el pes de -63 kg; Gerard Garriga (grau de Bioquímica i 
Biologia Molecular), en el pes de -66 kg, i Carlos Velasco (grau de Medicina), en el pes de 
-73kg. Estela Marca i Gerard Garriga van pujar al podi i es van endur la medalla d’argent.

En el CCU19 d’atletisme, disputat a les pistes d’atletisme de les Basses (Lleida), van partici-
par-hi un total de 13 estudiants de la URV, que van aconseguir 3 ors, 2 plates i 3 bronzes. 
Així, van obtenir medalla: en els 3.000 metres llisos, Roger Sans (del grau de Nutrició Hu-
mana i Dietètica) va quedar primer i Néstor Altaba (del grau d’ADE del campus Terres de 
l’Ebre) va fer bronze. Marina Tibau (del grau de Turisme i Gestió Hotelera) va obtenir l’or en 
llançament de pes, la mateixa medalla que Andreea Florina Sabou (estudiant de l’EUSES, 
centre adscrit a la URV) pel salt de llargada de 100 metres.

Luis Javier Almalé (estudiant d’Enginyeria Informàtica) va penjar-se la medalla de plata 
en els 100 metres llisos, així com Jan Sans (del grau de Nutrició Humana i Dietètica) pels 
110 metres tanques. En les mateixes proves d’atletisme van aconseguir el bronze Néstor 
Altaba (del grau d’ADE del campus Terres de l’Ebre), per la cursa de 3.000 metres; Ab-
delhakim Hamid (del grau d’Educació Social), pels 1.500 metres, i Patricia Lloret (del grau 
de Fisioteràpia) pel salt d’alçada. També hi van participar: Pau Arrufat, Dickinson Bedoya, 
Maria Buscall, Diego Piqueras i Alícia Vázquez.

Finalment, cal destacar que Esports URV juntament amb el Club Natació Cambrils, va or-
ganitzar el CCU d’aigües obertes que va tenir lloc el 23 de juny. 
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E-Sports

Esports URV ha tingut una participació molt significativa en les E-Sports. Els campionats de 
Catalunya universitaris estan incorporats com a fase final de la Lliga d’University Esports 
(conferència AQUA). La URV ha tingut una participació final de setze equips de League of 
Leguend, tres participants a Hearthstone i dos a Clash Royale: 95 nois i 6 noies.  

A la fase final, els Sparks URV van classificar l’equip de LOL i 2 estudiants de HRS. 

UNIRUN 2019

La cinquena edició de la UNIRUN, la cursa en què tots els participants han d’identificar-se 
amb una de les dotze universitats catalanes, va tenir lloc el diumenge 3 de març a Barce-
lona amb una participació de més de 4.400 persones i un recorregut de 6.779 metres amb 
sortida i arribada al Parc del Fòrum. La Universitat Rovira i Virgili hi va inscriure118 parti-
cipants i va quedar en 8a posició en la classificació general. La universitat guanyadora va 
ser la Universitat de Barcelona per quart any consecutiu, seguida de la Universitat Pompeu 
Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Campionats d’Espanya universitaris

Els campionats d’Espanya universitaris (CEU) enguany s’han celebrat íntegrament a al País 
Valencià organitzats per totes les universitats.

El 3 de març va tenir lloc a Castelló el CEU de cros, amb representació de dos estudiants de 
la URV: Roger Sans Ribas, actual campió de Catalunya universitari, i Pau Arrufat Vilamajó. 

Es va fer al Parc El Pinar de  Grao. La universitat organitzadora va ser la Universitat CEU 
Cardenal Herrera. 
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El 8 d’abril es va fer el primer campionat d’Espanya universitari (CEU 19) de tennis, disputat a 
Alacant. La URV hi va ser present amb la representació de quatre estudiants. Destaquen, en la 
categoria individual, Adrià Fochs (grau d’ADE) i Sonia Poveda (del doble grau d’ADE i Finan-
ces i Comptabilitat), que van arribar a quarts de final. Arnau Bergadà (grau d’Enginyeria Me-
cànica) i Carlos Castellote (grau de Finances i Comptabilitat) van disputar el doble masculí.

A Castelló va tenir lloc el CEU 19  de natació del 22 al 24 d’abril. Van representar la URV: 
Biel Enric Arilla i Marc Martos, als 100 metres papallona i 50 metres esquena; Mario Barbero 
i Laura López, als 50 braça.

El cap de setmana del 3 al 5 de maig va tenir lloc el CEU 19 de taekwondo, en el qual 
va participar Sergio Torres (del grau d’Educació Primària) en la categoria poomasae i va 
quedar en sisena posició. També es va celebrar el campionat espanyol d’atletisme, amb la 
participació d’Unai Martínez, Anna Pla, Andreea Florina Sabou, Jan Sans i Alícia Vázquez.

Un dels darrers campionats d’Espanya ha estat el de judo, els dies 10 i 11 de maig a València, 
amb la participació de Gerard Garriga i Carlos Velasco. Poc després, la platja de Sant Joan 
d’Alacant ha estat l’escenari del CEU 19 de vòlei platja. La parella subcampiona del CCU 19 
estava formada pels estudiants Elio Carrodeguas i Dexter Edwards, representants de la URV.

Campionats europeus: sortida internacional ECU (Esport Català Uni-
versitari)

Aquest curs, Esport Català Universitari (ECU), que és l’agrupació dels serveis d’esports de 
totes les universitats catalanes, ha participat al PCU University Games a Anvers (Bèlgica) 
del 24 al 27 d’abril. Les seleccions han estat futbol sala femení i masculí i bàsquet femení 
i masculí. La URV ha tingut representació amb els estudiants Oscar Ngomo (del grau de 
Dret) i Joel Gomis (del grau de Periodisme), que van formar part de la selecció de bàsquet 
masculí i va quedar en el primer lloc del campionat. Els resultats en els PCU University 
Games per a les seleccions catalanes van ser, en global, tres primers llocs i un segon lloc 
per a la selecció femenina de futbol sala.

Programa de suport a esportistes d’alt nivell  

El curs 2018-19, ha resolt que sis estudiants gaudeixin de la condició d’EAN (esportista 
d’alt nivell) convocat per la Universitat Rovira i Virgili. 

La inclusió en aquest programa suposa el reconeixement d’un crèdit d’activitats università-
ries reconegudes (AUR) en funció de la memòria esportiva que presentin els estudiants i de 
la representació efectiva en els campionats universitaris. 

https://www.ceuscv2019.com/
http://pcucommittee.com/pcu-games/
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Quadre resum de participació en els campionats universitaris en què 
la URV ha competit

Quadre resum de participació en els Campionats Universitaris 2018-19

Nom de l’activitat
Nre. 

modalitats
Participació 

Homes/Dones
Recon. 
AUR

TOTAL

Campionats de Catalunya 23 102 43 145 145

Esports d’equip 7 57 25 82 82

Esports individuals 16 45 18 63 63

E-Sports 3 95 6 9 9

Campionats d’Espanya 8 15 6 21 21

Campionats europeus 1 2 - 2 2

TOTAL 316 98 322 322

Universitat saludable

Des de l’1 de maig de 2019 la responsable de l’àmbit de Benestar i Salut de l’Oficina de 
Compromís Social ha rebut l’encàrrec de la rectora per dissenyar el projecte d’universitat 
saludable de la URV. 

Per aquets motiu ha assistit durant tot el curs acadèmic a diferents tallers de la Xarxa Vives, 
així com a les jornades de la Xarxa Catalana d’Universitat Saludable (la Us.cat) per definir 
conjuntament amb la vicerectora l’esmentat projecte. 

En aquest apartat hi trobem:  

• el programa saludable del PAS i PDI 

• el II Torneig de Bowling 

• les xerrades sobre l’esport i salut  
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Esports URV - Programa saludable PAS/PDI

Nom del programa 
Participació 

Homes/Dones
TOTAL

Programa saludable del PAS i PDI 19 123 142

II Torneig de Bowling 18 52 70

Xerrades sobre l’esport i salut  17 7 24

TOTAL 54 182 236

Quadre resum de participació del programa saludable d’esportsURV

Programa saludable del PAS/PDI

Pilates, ioga i benestar d’esquena

L’objectiu d’aquest programa és millorar la salut del PAS i del PDI en l’àmbit laboral, 
facilitant-los un accés còmode a les activitats físiques i esportives que s’organitzen des 
d’Esports URV en la seva jornada laboral. Ja fa deu anys que es va iniciar. Els practicants 
es poden inscriure en dos períodes, d’octubre a gener i de febrer a juny. La participació 
és majoritàriament femenina.

A l’inici de curs van començar els cursos de pilates, ioga kundalini i ioga iyengar, dins del 
Programa d’Activitat Física i Salut. Es practiquen el ioga kundalini, el ioga iyengar, pilates 
i benestar d’esquena amb una participació de 142 persones.

Les activitats s’imparteixen en pràcticament tots els campus de la URV: al campus Sesce-
lades (ioga kundalini i ioga iyengar), a l’edifici Ventura Gassol de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia; al centre tarragoní Holos es fa el ioga iyengar, per atendre el 
personal del campus Catalunya. 

Com a novetat d’enguany, hem iniciat al campus Bellissens aquest programa amb l’interès 
d’arribar a tot el personal d’aquell campus que havia manifestat el seu interès pel programa 
saludable. Això ha estat possible gracies a la cessió d’una aula a l’ETSA.

També l’hem posat en marxa al Rectorat gràcies a la cessió d’una sala polivalent del Centre 
Cívic de la Part Alta.

Finalment, al campus Catalunya i aprofitant el vestíbul de la segona planat de l’edifici cen-
tral  s’ha iniciat la campanya “Desperta’t amb ioga” adreçada al PAS i PDI, que a diferència 
de les anteriors es realitzat abans de la jornada laboral, de 7.45 a 8.15 h, amb la pretensió 
d’iniciar el dia amb exercicis de ioga, respiracions i meditacions.

És interessant fer una apreciació respecte a la disponibilitat d’espais al campus Catalunya, 
atès que no disposem de cap espai per dur a terme aquestes activitats i precisament pen-
sem que és el lloc estratègic i ideal d’entre tots els campus de Tarragona ciutat. De cara al 
futur caldria explorar opcions d’espais dins dels campus per poder fer front a la demanda 
del PDI, PAS i estudiants.
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Esports URV - Programa Saludable PAS/PDI

Nom del curs
Participació 

Homes/Dones
TOTAL

Ioga iyengar al campus Sescealdes 2 24 26

Ioga kundalini7 al campus Sescelades - - -

Pilates al campus Sescelades (3 grups) 11    69 80

Hatha ioga al campus Bellissens 1 6 7

Pilates al campus Bellissens 2 6 8

Benestar d’esquena al campus Bellissens 1 8 9

Benestar d’esquena al Rectorat 0 7 7

Desperta’t amb ioga al campus Catalunya 2 3 5

TOTAL 19 123 142

II Torneig de bowling de la URV

Unes 70 persones entre membres del PAS i del PDI van participar a la segona edició del 
Torneig de Bowling de la URV, que es va fer el divendres 25 de gener al vespre al Bowling 
Diverland de les Gavarres. Un total de 15 equips de diferents unitats de la URV, tres més 
que l’any passat, van disputar aquesta competició, que té per objectiu fomentar la conei-
xença i la cohesió entre els treballadors dels diferents serveis de la Universitat.

L’equip integrat per membres del grup de recerca Física i Cristal·lografia de Materials (FiC-
MA), del Departament de Química Física i Inorgànica, va proclamar-se vencedor, i va re-
petir la fita de la primera edició. A més a més, un dels seus integrants, Josué Mena, va rebre 
el premi individual per haver aconseguit la puntuació més alta, 133 punts.

Xerrades sobre esport i salut

Les conferències que s’imparteixen estan relacionades amb l’esport i la salut i complemen-
ten la formació esportiva dels nostres estudiants i la resta de la comunitat universitària, de 
manera que fomenten un estil de vida saludable a la URV.

7  Es va anul·lar perquè no s’arribava al mínim.
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Durant el mes de novembre es va realitzar la II Jornada de Psicologia d’Esports i Valors con-
juntament amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i amb la col·laboració de la FCEP. 

Al segon quadrimestre, al mes d’abril, coincidint amb la setmana saludable es va programa la 
xerrada sobre “Visió i esport”, de l’optometrista especialista en visió esportiva Laura Medina. 
Tenia un caràcter divulgatiu però amb tot el rigor científic.

A m és, amb la col·laboració del Consell Esportiu del Tarragonès i dins del curs de monitor 
d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, vam organitzar una càpsula de 15 h 
sobre procediments de tècniques i recursos de primers auxilis.

Nom de la xerrada
Participació 

Homes/Dones
TOTAL

Visió i esport 12 2 14

Curs primers auxilis 2 2 4

Jornada Psicologia, Esports i Valors 3 3 6

TOTAL 17 7 24

Quadre resum de les xerrades saludable en l’àmbit esportiu

Projectes i col·laboracions d’esports URV

Fira d’associacions de la URV

El Consell d’Estudiants de la URV va organitzar per primera vegada la Fira d’Associacions 
de la URV del 12 al 16 de novembre, amb l’objectiu d’acostar a l’estudiantat totes les agru-
pacions i serveis donant a conèixer l’oferta, alhora que també se’n feia difusió a la societat 
en general. Es va fer als principals campus de la URV: Catalunya, Sescelades i Bellissens. 
Esports URV hi va participar fent difusió de la nova campanya i dels activitats que durant 
el curs s’han organitzat.  
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Caminada saludable

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física que va tenir lloc el 6 d’abril, es va fer la 
VII Caminada “A bon pas fem salut” a Tarragona. L’objectiu de l’acte era conscienciar la 
població de totes les edats dels beneficis de l’activitat física diària. Esports URV, junt amb la 
representació territorial de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Consell Esportiu del 
Tarragonès i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, van organitzar aquesta activitat, 
que va comptar amb 200 participants.

Des del Camp de Mart, els caminants van recórrer l’avinguda Catalunya, el Parc del Fran-
colí i van retornar per la Rambla Nova fins a la meta, ubicada al mateix punt d’inici, en 
una ruta circular de 6 quilòmetres. La iniciativa, en la qual va participar-hi la comunitat 
universitària, serveix per difondre els beneficis de la pràctica diària d’activitat física sobre 
la salut i el benestar, així com els efectes positius que té sobre l’esfera emocional.

Summer Camp: activitats d’estiu per a nens

El Campus d’Estiu de la URV per a nens i nenes de 3 a 12 anys es farà del 25 de juny al 26 
de juliol. 

La 12a edició del URV Summer Camp s’adreça als fills de les famílies del personal de la 
URV, però també està obert a tothom. És per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 

Vol ser un servei per a la comunitat més propera i l’objectiu és transmetre els valors i co-
neixements de la mateixa Universitat, per oferir una millora en la formació integral dels 
nens. Es fa al pavelló universitari esportiu de Sescelades, a diferents aules de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia i a l’Escola de Pràctiques. La inscripció és de 165 nens. 

En aquesta 12a edició  comptarem amb la col·laboració del Consell Esportiu del Tarragonès, 
que es farà càrrec del suport tècnic, tant en la direcció com en la resta de monitors. L’acord 
del suport inclou la necessitat d’assegurar un nombre de monitors que siguin estudiants de 
la URV. 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/activitat-fisica/esport/
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Existeixen quatre modalitats: Summer Camp for kids, Sport Summer Camp, Dance Summer 
Camp, Creative Summer Camp.

Celebració de l’any xinès

Com cada any l’Associació d’Estudiants Xinesos de la URV celebra el nou any xinès. Així el 
5 de febrer va començar l’any del porc i juntament amb el suport del Centre d’Estudis Hispà-
nics (CEH) el van celebrar amb la comunitat universitària. Es van organitzar diferents tallers 
i espectacles al campus Catalunya. Enguany també van sol·licitar la col·laboració d’Esports 
URV per oferir esports amb una llarga tradició xinesa com l bàdminton i el tennis taula. 

Esports URV amb el dia de l’educació física al carrer 

Els estudiants de la menció en Educació Física del grau d’Educació Primària de la URV han 
repetit l’experiència de fa un any i han organitzat una sèrie d’activitats per als escolars de 
Tarragona amb motiu del Dia de l’Educació Física al Carrer. L’escenari ha estat la plaça de 
la Font de Tarragona, on es van aplegar 250 nens i nenes de primària de diferents escoles 
de la cuitat, preparats per participar en tota mena de jocs.

La jornada s’ha pogut dur a terme amb la col·laboració del Consell Esportiu del Tarragonès, 
el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, l’Ajuntament de 
Tarragona i Esports URV.

Lloguer del pavelló del Campus Sescelades

Durant el curs 2018-19 hem continuat amb els lloguers del pavelló de Sescelades. Fa mes 
d’un curs que prestem aquest servei a les entitats i clubs de la ciutat. Concretament, aquest 
curs acadèmic el Club de Bàsquet Tarragona (CBT) va llogar 20 h el pavelló durant del 1r 
quadrimestre amb un cost total de 460 €.

D’altra banda, hem llogat el pavelló a membres de la comunitat universitària vinculats a Es-
ports URV amb un total de 40 hores, la qual cosa ha aportat un ingrés extra de prop de 450 €.
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Convenis amb clubs, entitats i associacions esportives

Aquest curs s’ha ampliat el ventall de convenis amb les entitats següents: 

Grup d’Amics de Toni Achón – Associació Ecologista de Tarragona

CrossFit Tarragona 

CDS-TennisSalouH2O 

                                     

                     

Atenció a la discapacitat

Pla d’atenció a la discapacitat

Cens estudiants amb discapacitat a la URV

CURS ESTUDIANTS

2014-15 152

2015-16 153

2016-17 171

2017-18 166

2018-19 193

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/activitat-fisica/esport/avantatges/gata/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/activitat-fisica/esport/avantatges/crossfittarragona/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/activitat-fisica/esport/avantatges/centrodeportivosalou/
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Distribució per gènere curs 2018-19:

101 dones (52%) i 92 homes (48%) 

Distribució estudiants per centres curs 2017-18

Escola Postgrau i Doctorat 10

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 8

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 5

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 10

Facultat Ciències Educació i Psicologia 37

Facultat Ciències Jurídiques 18

Facultat Lletres 44

Facultat Medicina Ciències Salut 9

Facultat Química 5

Facultat Turisme i Geografia 6

Facultat Economia i Empresa 16

Facultat Enologia 5

Facultat Infermeria 15

Servei de Gestió Acadèmica (plans diversos) 5

TOTAL ALUMNES PLA DISCAPACITAT 2018-19 193

Distribució per tipus de matrícula curs 2018-19

Matrícula de grau 161

Matrícula de màster oficial   22

Matrícula de 3r cicle (doctorat)   10

TOTAL 193

Actuacions

• Amb l’objectiu de proporcionar ajuts i recursos necessaris als estudiants amb 
discapacitat per tal que assoleixin els seus objectius acadèmics, s’han dut a 
terme diferents accions durant el curs 2018-19:

 – Atenció individualitzada a demandes particulars de professorat i estudi-
ants amb discapacitat (entrevistes personals, assessorament, orientació, 
mediació, etc.).

 – Actuacions per gestionar adaptacions específiques sol·licitades per alguns 
estudiants.



212

 – Elaboració d’informes de recomanacions pedagògiques i adaptacions es-
pecífiques.

 – Informació als estudiants amb discapacitat sobre diferents beques a les 
quals poden tenir accés per realitzar els estudis universitaris.

 – Contactes per correu electrònic amb els estudiants per informar-los sobre la 
possibilitat de petició de suports i ajuts tècnics.

 – Seguiment dels estudiants amb discapacitat que han accedit al servei.

 – Contractació d’un servei d’acompanyament i assistència personal per oferir 
suport a persones amb greus dificultats per a la seva autonomia.

• Coordinació amb l’Oficina del Voluntariat per oferir suport a companys amb 
discapacitat.

• Elaboració d’un protocol per autoritzar les gravacions de les classes per facili-
tar l’estudi a estudiants amb greus dificultats per prendre apunts.

• Elaboració del document de consentiment de dades.

• Participació a les reunions anuals de la Comissió Tècnica Unidiscat.

• Participació en el grup de treball de la Comissió Tècnica Unidiscat per elaborar 
la base de dades conjunta per a totes les universitats catalanes.

• Coordinació amb l’Oficina de l’Estu-
diant de la URV per donar suport als 
universitaris amb discapacitat en la 
recerca d’ocupació i en el desenvo-
lupament de la carrera professional 
(ofertes laborals, pràctiques en em-
preses, etc.).

Igualtat

Les accions dutes a terme per l’Observatori de la Igualtat de la URV al llarg del curs 2018-
19 s’han dut a terme seguint el eixos i les mesures previstes en el II Pla d’igualtat, el qual 
està prorrogat fins a l’aprovació del pla següent. Les actuacions es poden agrupar en els tres 
grans àmbits d’activitat universitària: recerca i difusió, docència i transferència, de manera 
que es compleixen les tres missions assumides per la Universitat. També s’han organitzat 
diverses accions que queden emmarcades en un quart àmbit, el d’organització i funciona-
ment intern de l’Observatori de la Igualtat. Cal destacar que al llarg d’aquest curs s’ha dut 
a terme l’avaluació del II Pla d’igualtat i s’ha iniciat la redacció del III Pla.
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Difusió i transferència

Per primera vegada, el dia 26 de novembre de 2018 va tenir lloc la I Cimera de Rectores 
de les Universitats Espanyoles per posar en comú la situació actual de les universitats 
públiques espanyoles en matèria d’igualtat i establir un full de ruta que permeti reduir els 
desequilibris i desigualtats de gènere i potenciar la igualtat d’oportunitats i de tracte de 
dones i homes des de l’àmbit de l’educació superior. La rectora va presentar la feina feta 
a la URV des que el 2005 es va dur a terme el primer diagnòstic sobre les desigualtats per 
raó de gènere i el 2007 es va aprovar el I Pla d’igualtat. Com a fruit d’aquesta cimera, es va 
redactar la Declaració de Castelló, que podeu consultar aquí: 

https://www.uv.es/ruigeu2/Declaracio_Cimera_Rectoras.pdf

Amb l’objectiu de fer visible l’aportació de les dones en diferents disciplines, l’Observatori de 
la Igualtat edita anualment un calendari. Aquest 2019 s’ha dedicat a “Dones i infermeria” i 
s’han fet visibles 12 dones rellevants en el món de la infermeria. Cal destacar la col·laboració 
de Josep Barceló Prats, Isabel Font Jiménez, María Jiménez Herrera, Maria Antònia Martorell 
Poveda, Roser Ricomà Muntané i Carme Vives en la redacció i recerca dels textos. També 
hem de destacar la participació com a patrocinadors de les institucions següents: Departa-
ment de Polítiques d’Igualtat i Oficina Europe Direct de l’Ajuntament de Tarragona, Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i Centre d’Atenció Primària Muralles Salut. El 
calendari es pot consultar a la pàgina web de l’Observatori de la Igualtat:

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Calendari/Calendari2019

L’exposició “Dones i arquitectura”, editada per l’Observatori de la Igualtat, ha estat cedida 
al CRAI del campus Bellissens del 4 al 15 de febrer.

L’exposició “Pioneres de la ciència” ha estat cedida del 5 al 15 de febrer de 2019 al CRAI 
de Vila-seca. Aquesta mostra també ha estat cedida al CRAI de Medicina del 16 de febrer 
al 16 de març. Amb aquestes accions es compleix la mesura 4.5 del II Pla d’igualtat.

Amb l’objectiu de cobrir diverses necessitats informatives relacionades amb la ciència i la 
temàtica de gènere, hem continuat publicant el butlletí digital de l’Observatori de la Igualtat, 
on es poden trobar convocatòries d’articles i comunicacions d’activitats formatives i recursos 
en línia, etc. El butlletí està penjat a la pàgina web de l’Observatori de la Igualtat i les perso-
nes interessades es poden donar d’alta a l’enllaç següent: http://goo.gl/forms/rYk7MPHFW7.

A partir de l’impuls i treball conjunt de les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa 
Vives organitzades en el Grup de Treball de Polítiques d’Igualtat, la Xarxa ha publicat una 
col·lecció d’onze Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Les 
publicacions estan adreçades al professorat i ofereixen recursos per eliminar la ceguesa al gè-
nere en la docència, la recerca i la gestió universitàries. Les guies estan disponibles a https://
www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar 
atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar 
mesures que asseguren que s’atén la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà disposar de 
noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el 
seu esperit crític i adquirir competències que li permetran evitar la ceguesa al gènere en la 
seva pràctica professional futura. La col·lecció, composta per onze obres, aplega diferents 
disciplines i àmbits de coneixement: ciències de la computació, dret i criminologia, edu-
cació i pedagogia, filologia i lingüística, filosofia, física, història, història de l’art, medicina, 
psicologia, i sociologia, economia i ciència política.

https://www.uv.es/ruigeu2/Declaracio_Cimera_Rectoras.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Calendari/Calendari2019
http://goo.gl/forms/rYk7MPHFW7
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/ciencies-de-la-computacio/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/dret-i-criminologia/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/educacio-i-pedagogia/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/educacio-i-pedagogia/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/filologia-i-linguistica/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/filosofia/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/fisica/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/historia/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/historia-de-lart/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/medicina/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/psicologia/
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/sociologia-economia-ciencia-politica/
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En aquests moments s’està treballant en una segona fase de les guies, ja que l’impacte 
d’aquest projecte ha estat ben notori i encara es fan esforços per augmentar-ne la difusió i 
la repercussió pel que fa a polítiques universitàries a través de contactes i gestions amb la 
CRUE, l’ANECA i l’Instituto de la Mujer, l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior 
de Catalunya (AQU), la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalu-
nya (CIC) i l’EIGE (European Institute for Gender Equality).

El 27 de juny de 2019 la Dra. Neus Oliveras, professora de Dret Constitucional de la Uni-
versitat, va participar en la jornada de formació Igualtat Efectiva i Coeducació: com Com-
batre la Violència Masclista de les Aules, organitzada pel Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. La sessió va tenir lloc al Centre 
Recursos Pedagògics de la Conca de Barberà (Montblanc) i tenia com a objectiu identificar 
les diferències, desigualtats i discriminacions per raó de gènere i reflexionar sobre com ges-
tionar-les des d’un centre o aula. L’acte es va organitzar amb motiu de la commemoració 
del Dia Internacional de l’Educació no Sexista, el 21 de juny.

Recerca

Per complir la mesura 1.2 del II Pla d’igualtat de la URV, l’Observatori revisa periòdica-
ment la situació de desigualtat entre homes i dones per als tres col·lectius que formen la 
comunitat universitària: estudiantat, personal d’administració i serveis i personal docent i 
investigador. Aquesta anàlisi permet dissenyar les actuacions més adients per corregir les 
desigualtats. Durant el Claustre del novembre del 2018 es va presentar l’informe Dones i 
homes a la URV. Podeu trobar l’informe amb les dades actualitzades:

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/memories/Informe_dones_homes_
URV2018.pdf

Durant aquest curs també s’ha finalitzat l’Informe sobre biaix de gènere en els processos 
de reclutament, retenció i promoció a les universitats, iniciat en 2018 a petició del Grup 
de Treball en Polítiques d’Igualtat de la Xarxa Vives. L’informe ha anat a càrrec de les doc-
tores Anna Pérez Quintana (directora de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC) i Inma Pastor 
Gosálbez (directora de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili) amb 
l’objectiu de disposar de la informació necessària per diagnosticar correctament les desi-
gualtats entre homes i dones que existeixen a les universitats de la Xarxa Vives.

Al febrer d’aquest 2019 vam publicar Quaderns de la Igualtat, 9. Revolucions i moviments 
de dones. La col·lecció és una iniciativa de l’Observatori de la Igualtat on es plasma el 
compromís de la Universitat amb els valors de la igualtat i la no-discriminació. Vol ser un 
espai que serveixi per difondre l’activitat investigadora en matèria de polítiques d’igualtat 
per raó de gènere i aspira a facilitar a la comunitat acadèmica i científica una nova eina al 
servei de la transferència de coneixement sobre dones i feminisme. En aquest enllaç troba-
reu el nou quadern publicat:

http://publicacions.urv.cat/llibres-digitals/quaderns-de-la-igualtat/36-quaderns-de-la-
igualtat/791-revolucions-i-moviments-de-donesa 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/memories/Informe_dones_homes_URV2018.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/memories/Informe_dones_homes_URV2018.pdf
http://publicacions.urv.cat/llibres-digitals/quaderns-de-la-igualtat/36-quaderns-de-la-igualtat/791-revolucions-i-moviments-de-donesa
http://publicacions.urv.cat/llibres-digitals/quaderns-de-la-igualtat/36-quaderns-de-la-igualtat/791-revolucions-i-moviments-de-donesa
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A iniciativa del Consell Interuniversitari de Catalunya, les universitats catalanes partici-
paran en el fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, de manera que a la URV 
podrem dur a terme activitats dirigides a prevenir i actuar davant la violència de gènere. 
Les activitats proposades per un grup de professorat i en col·laboració amb els centres i 
departaments són:

• Formació especialitzada en prevenció, detecció i actuació en matèria de vio-
lència de gènere al personal amb càrrec de gestió als centres, departaments i 
serveis de la URV. 

• Disseny d’un curs de formació sobre violència sexual a la universitat que per-
meti reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta coneixent els 
protocols d’actuacions de les universitats.

• Elaboració d’un manual docent per a la formació i capacitació dels estudiants 
de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili per inter-
pretar i aplicar els instruments jurídics d’acord amb el principi d’igualtat i no-
discriminació i també per detectar i intervenir en casos de violència de gènere.

• Elaboració d’un MOOC sobre prevenció i sensibilització en matèria de violència 
de gènere.

• Detecció de necessitats formatives específiques en matèria de gènere i de vio-
lència masclista en les memòries i guies docents de diverses assignatures de les 
titulacions i oferiment de formació al professorat de les titulacions en l’àmbit 
de les desigualtats de gènere, la violència masclista i la introducció de la pers-
pectiva de gènere en la docència.

Docència, conferències i jornades

Els dies 21, 22 de novembre es va celebrar la VI Jornada per commemorar el Dia interna-
cional per a l’eliminació de la violència contra les dones, amb la col·laboració de l’Institut 
Català de les Dones, l’entitat Dones Juristes i l’Aula de Cinema de la URV. El 21 de novembre 
es va fer la presentació i la inauguració de les jornades a càrrec de Laura Román, secretària 
general i responsable d’Igualtat de la URV, i la lectura del comunicat “Per unes universitats 
lliures de violència masclista”. Tot seguit va tenir lloc la taula rodona sobre el 10è aniversari 
de la Llei catalana dels drets de les dones a erradicar la violència masclista amb la Sra. Mercè 
Claramunt, de l’Associació Dones Juristes; la Sra. Beatriu Masià, de l’Associació Tamaia, i la 
Sra. Iolanda Tortajada, del Departament de Comunicació de la URV; moderada per la Sra. 
Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat. El 22 de novembre es va projectar la 
pel·lícula Te doy mis ojos al campus Catalunya de l’Aula de Cinema de la URV. 

Entre els dies 1 i 15 de febrer es va col·laborar amb l’entitat DivulgaTarragona en l’orga-
nització de les trobades amb dones científiques de Tarragona amb motiu del Dia Interna-
cional de la Dona i la Nena a la Ciència, concretament el dia 11 de febrer es va fer l’acte 
principal a l’Aula Magna, en què van participar com a ponents Anna Gutiérrez (ICAC), 
Sonia Fernandez (IISPV) i Sílvia de Lamo (URV), acte que va moderar Toni Pérez, professor 
del Departament de Comunicació.

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Act_recomanem/2018/Cartell25N_18.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Act_recomanem/2018/Cartell25N_18.pdf
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Els dies 29 de gener i 12 de febrer de 2019 es va dur a terme per vuitena vegada a la 
URV les Jornades Girls’ Day a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Química amb l’objectiu d’acostar les enginyeries a les alumnes de 
3r d’ESO, ja que aquests estudis estan fortament mas culinitzats. Amb les dues edicions 
d’aquest curs, hi han participat 179 estudiants de 21 centres de secundària de la demarca-
ció de Tarragona. L’empresa LEAR va col·laborar en l’organització d’un dels tallers oferts a 
les alumnes. Amb aquesta activitat es compleix la mesura 3.4 del II Pla d’igualtat.

A petició de l’IPHES, la directora de l’Observatori va impartir la conferència “Polítiques 
d’igualtat a la ciència: reptes i eines” el 7 de febrer a tot el personal de l’Institut. Hi va ex-
posar la situació de les dones a la ciència i la necessitat de les polítiques d’igualtat en les 
institucions científiques.
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En el marc del Dia Internacional de les Do-
nes es va organitzar la XII Setmana per la 
Igualtat, que va tenir lloc entre el 5 i el 14 
de març. Les activitats estan adreçades tant 
a la comunitat universitària com al personal 
extern i es compleix la mesura 3.7 del II Pla. 
D’entre els actes emmarcats a la Setmana 
de la Igualtat, el 5 de març es va fer l’acte 
institucional a la sala de graus del campus 
Catalunya. S’hi va convidar la Dra. Joaquina 
Álvarez-Marrón, que va fer una conferència 
titulada “Científicas y tecnólogas: logros y 
retos”. Al mateix acte es va atorgar la Distinció M. Antònia Ferrer i Bosch 2019 (mesura 1.4 
i 1.5 del II Pla d’Igualtat). El guardó es va lliurar a l’organització del Girl’s Day per la seva 
tasca.

En representació de l’equip de més de 80 persones que ha fet possible les jornades Girls Day 
des de l’inici, van recollir el guardó les professores Dolors Puigjaner (coordinadora de la ini-
ciativa des de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria) i Cristina Urbina (coordinadora des de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química). La rectora de la URV, María José Figueras, 
va ser l’encarregada d’entregar el premi, que respon a la necessitat d’incorporar dones a l’en-
ginyeria i que s’empoderin i es creguin que poden arribar on arriba qualsevol home. 

Emmarcat en la mateixa Setmana per la Igualtat, el dimecres 6 de març a la plaça de la 
Concòrdia del campus Catalunya va tenir lloc la presentació de l’equip femení de rugbi 
del Club Rugby Tarragona i va comptar amb una gran participació. Tot seguit es va llegir el 
manifest de la Comissió Dones i Ciència del 8 de març 2019, que va anar a càrrec d’unes 
estudiants de Comunicació, les quals també van presentar un treball sobre els reptes i els 
obstacles de l’esport femení. 

El 7 de març es va fer la conferència “Les violències masclistes: aproximació a les perspec-
tives d’abordatge i pràctica professional”, a càrrec de Carme Vidal, de l’associació TAMAIA, 
al campus Terres de l’Ebre.

El 14 de març a la va tenir lloc la presentació del Proyecto Cuéntalo, a càrrec de la perio-
dista Cristina Fallarás, a sala de graus del campus Catalunya. El projecte neix a partir d’un 
procés de captura, preservació i elaboració d’una infografia amb els tuits que es van pu-
blicar entre el 27 d’abril i el 13 de maig de 2018 amb el l’etiqueta #Cuéntalo. Va sorgir de 
la protesta i la indignació feminista respecte la sentència del cas de la Manada. El conjunt 
d’informació geogràfica va ser capturat i preservat per l’Associació d’Arxivers - Gestors de 
Documents de Catalunya (AAC-GD) i posteriorment va ser processat i infografiat per un 
equip del Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació. En 
total es van recollir més de 2 milions de tuits, 160.000 dels quals contenen missatges únics 
i hi van participar fins a 790.000 usuaris diferents.

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Setmana%20Igualtat/Programa_Setmana_Igualtat_2018.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Setmana%20Igualtat/Programa_Setmana_Igualtat_2018.pdf
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Durant aquest curs 2018-19, per primera vegada, la Comissió Dones i Ciència del Consell 
Interuniversitari de Catalunya ha promogut la creació de la menció M. Encarna Sanahuja, 
dins de les distincions Jaume Vicens Vives. Aquest guardó pretén premiar l’excel·lència en 
la pràctica docent universitària mitjançant la inclusió de la perspectiva de gènere. Des de 
l’Observatori de la Igualtat s’ha promogut una convocatòria interna per escollir la candi-
datura de la URV a la menció esmentada, amb la finalitat d’identificar i reconèixer l’esforç 
del professorat de la URV per incorporar la perspectiva de gènere en les matèries o en els 
plans d’estudis de qualsevol disciplina, preferentment des de l’entrada en vigor de la Llei 
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. La candidatura URV a rebre 
la menció Encarna Sanahuja al millor treball per reconèixer la inclusió de la perspectiva 
de gènere en la pràctica docent universitària d’aquest 2019 ha estat per a la Dra. Iolanda 
Tortajada pel treball presentat de l’assignatura Gènere i Comunicació.

També en l’àmbit de la docència cal destacar l’organització del Taller sobre Violència 
Masclista i Mitjans de Comunicació dins dels cursos PROFID i com a oferta formativa 
per a l’alumnat de doctorat, que va tenir lloc el 12 de juny al campus Catalunya. El trac-
tament informatiu d’aquest problema continua sent inadequat i en molts casos absoluta-
ment insuficient. En aquest taller de 5 hores es vol reflexionar sobre aquesta violència, 
el tractament mediàtic que se’n fa i es donen algunes indicacions sobre com s’hauria 
d’abordar. El taller el van impartir Joana Gallego Ayala, professora titular de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i Isabel Muntané, periodista especialitzada en comunicació i 
gènere.

Funcionament organitzatiu

La URV es troba en plena elaboració i definició dels eixos principals del nou protocol 
d’assetjament, que s’activarà per als estudiants i permetrà plantejar denúncies quan l’as-
setjament o conductes es reprodueixen entre el col·lectiu d’estudiants. Es tracta d’un 
treball elaborat conjuntament amb estudiants voluntaris i diversos membres de l’equip 
de direcció de la Universitat. Fins ara la Universitat disposava d’un Protocol d’assetja-
ment per al personal però no per als alumnes i han estat ells els qui han demanat tenir 
eines per poder donar respostes a possibles casos o conductes de violència masclista. El 
nou protocol és fruit de la voluntat d’ampliar l’abast de resposta i fer un pas endavant en 
situacions preventives. 

En aquest àmbit cal destacar un curs més la participació de l’Observatori en les trobades 
que tenen lloc per impulsar les polítiques d’igualtat en la ciència de manera coordinada 
entre universitats. D’una banda, els dies 29 i 30 de novembre de 2018 es va dur a terme la 
VI Trobada Fòrum Vives d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats, que es va fer 
a la Universitat de Vic. El punt de partida va ser la posada en comú dels primers resultats de 
l’Informe sobre biaix de gènere en els processos de reclutament, retenció i promoció a les 
universitats, presentat per les coordinadores de l’informe, les doctores Anna Pérez Quinta-
na (directora de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC) i Inma Pastor Gosálbez (directora de 
l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili). Tot seguit, els assistents van 
reflexionar sobre «Per què és necessari seguir parlant de la igualtat de gènere a la univer-
sitat». Durant la reunió es va revisar el desenvolupament del pla de treball 2018, que es 
tradueix en accions de presentació, difusió i sensibilització en relació a la col·lecció Guies 
per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, així com la realització d’un 
banc de recursos per tractar la perspectiva de gènere.
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D’altra banda, els dies 4 i 5 d’abril de 2019 es va celebrar el XII Encuentro de la Red 
de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU). Aquesta 
edició va ser organitzada per les universitats valencianes (Universitat Jaume I, Universitat 
Miguel Hernández, Universitat de València, Universitat Politècnica de València i Universi-
tat d’Alacant ) i es va celebrar a la seu de la Universitat d’Alacant. La URV hi va ser repre-
sentada per la directora de l’Observatori. L’objectiu i interès de la trobada va ser analitzar 
i compartir estratègies de política universitària en matèria d’igualtat entre homes i dones. 
Les unitats d’igualtat i el treball que duen a terme han impulsat la reducció dels biaixos de 
gènere que avui persisteixen en l’entorn universitari. 

En tercer lloc cal apuntar la participació de manera continuada al llarg de tot el curs en 
les reunions de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, on 
s’han anat plantejant diferents iniciatives per impulsar el treball conjunt de les universitats 
catalanes en matèria d’igualtat. Entre d’altres, cal destacar la iniciativa ja exposada, la men-
ció Encarna Sanahuja a la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència.

També en la dimensió organitzativa, cal informar que al mes de maig es va constituir la Co-
missió per a l’elaboració del III Pla d’igualtat de la URV i han començat els treballs que han 
de dur a l’aprovació del nou pla. El tret de sortida el va marcar el dilluns 27 una conferència 
de la consultora Paula Mattio, que, sota el títol “Igualtat, objectiu a l’empresa”, va plantejar la 
importància de treballar la igualtat en una organització com ara la Universitat. El mateix dia 
es va constituir formalment la Comissió d’Igualtat, que integren 8 representants del Claustre 
(4 PDI, 2 PAS i 2 estudiants), 3 representants dels sindicats, 1 representant de la Gerència de 
la Universitat, 3 expertes en igualtat i gènere de la URV, a més de la directora de l’Observa-
tori de la Igualtat, Inma Pastor, i la secretària general, Laura Román. El pla de treball preveu 
diverses sessions de treball, les primeres de les quals seran formatives. Totes comptaran amb 
la ponència d’expertes externes sobre els aspectes que s’hi tractaran. En aquestes sessions es 
treballarà sobre la base de l’informe Dones i homes a la URV,  que es va presentar al Claustre 
del 20 de novembre de 2018. A la vegada s’està duent a terme l’avaluació del II Pla d’Igualtat. 
S’ha demanat omplir qüestionaris a totes les unitats implicades i també als centres i departa-
ments. Per garantir la participació de la comunitat universitària, tant el PAS com el PDI i l’es-
tudiantat han pogut respondre les enquestes corresponents. Amb l’avaluació del II Pla es vol 
mesurar el grau de compliment: si s’han dut a terme les accions aprovades dins del calendari 
previst, si l’assignació de recursos ha estat adient i si els mètodes utilitzats han estat correctes.

Alumni

Durant el curs acadèmic 2018-19 s’ha seguit treballant en 
les línies destinades a desenvolupar i consolidar la primera 
fase del projecte (fase de llançament), sobretot aquelles des-
tinades a la configuració interna.

També s’han iniciat actuacions de la segona fase (fase de desenvolupament) com: 

• Ampliació de la carta de serveis

• Ampliació de la presència a les xarxes socials
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• Implementació de noves estratègies de difusió

• Creació d’una activitat pròpia d’Alumni URV

Actualment, l’adjunt per a l’Ocupabilitat (el Dr. Ferran Mañé) és el responsable del programa 
Alumni URV. Aquest canvi en la direcció del projecte ha implicat un temps d’adaptació per 
conèixer el que s’havia fet fins ara i per establir noves estratègies d’actuació.

Les accions dutes a terme en cada línia de treball han estat:

Desenvolupament i configuració interna 

Seguim configurant i desenvolupant les eines tècniques necessàries per gestionar el programa 
Alumni URV. En aquest sentit, s’han realitzat les següents accions:

• Canvi en el concepte del formulari.

• Adaptació del formulari a la nova llei de protecció de dades.

• Reunions de treball per automatitzar la sol·licitud del títol amb la inscripció al 
programa Alumni URV.

• Consultes sobre la problemàtica en l’accés i/o cessió de dades dels alumni als 
centres.

• CRM: replantejament del model de dades.

• Petició de serveis digitals per la comunitat Alumni URV (pendent indicacions 
del SRI-TIC).

• Consultes i reunions per millorar l’accés al formulari dels usuaris de centres 
adscrits i divisió VII.

• Altes d’accés sol·licitades a nous usuaris al cercador alumni.

• Cicle de vida (pendent indicacions del SRI-TIC).

• Resolució d’incidències i millores tècniques.

En aquest àmbit, cal destacar el canvi de concepte del formulari d’actualització de dades 
d’Alumni URV, que ha passat a ser un formulari d’inscripció al programa Alumni URV. 
Aquest canvi s’ha produït per indicacions del Gabinet Jurídic, que va considerar que calia 
un consentiment exprés per formar part del programa a mode d’inscripció. Així doncs, s’ha 
ampliat l’objectiu del formulari que actualment, a més de recollir les dades actualitzades 
dels alumni, s’utilitza per fer la inscripció al programa. A més, es considera un pas previ 
necessari per poder gaudir dels serveis i avantatges associats a la comunitat Alumni. 

Aquest canvi de concepte ha tingut un gran impacte en el projecte i ha provocat una sèrie 
d’actuacions necessàries a posteriori.

En primer lloc, es va informar del canvi i de com afectaria  les unitats que col·laboren ofe-
rint serveis als alumni. En el seu cas, els vam demanar que abans d’oferir un servei calia 
que comprovessin si l’alumni estava inscrit al programa Alumni URV i, en cas contrari, 
demanar-li que emplenés el formulari d’inscripció en línia per poder gaudir del servei. 
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A més, se’ls va oferir novament la possibilitat de donar-los accés al cercador Alumni, on 
poden comprovar si una persona és o no alumni i si ha emplenat el formulari d’inscripció. 

També es va modificar la pàgina web del formulari per adaptar-la a un formulari d’inscripció 
així com altres apartats de la web que tenien contingut relacionat.

Un altra actuació molt rellevant ha estat l’adaptació del formulari en línia a la nova llei 
de protecció de dades, que ha provocat un treball intern amb el Gabinet Jurídic així com 
l’adaptació informàtica.

També es va treballar la possibilitat de millorar l’accés al formulari en línia d’alguns col-
lectius que no tenen accés automàtic perquè no consten a les bases de dades, com és el cas 
de la Divisió VII i els centres adscrits. Tot i les dificultats que impliquen una comprovació i 
un procediment manual, es va considerar que el nombre d’afectats encara no era nombrós 
i que se seguiria gestionant amb el mateix procediment manual i de consultes internes es-
tablert entre SGA, SRI-TIC i Alumni URV.

Pel que fa a les actuacions relacionades amb el cicle de vida i la petició d’oferir serveis 
digitals als alumni, estem pendents que des del SRI-TIC ens convoquin a una reunió per 
informar-nos-en.  

Un altre tema que preocupa i afecta  la majoria de centres és la possibilitat de disposar de 
les dades de contacte dels alumni inscrits al programa que siguin del seu centre amb l’ob-
jectiu de comunicar-se amb ells. Aquesta qüestió s’ha traslladat als delegats de protecció 
de dades i al responsable de projecte i s’ha decidit tractar-ho en futures reunions amb un 
equip de treball que engloba les diverses parts tècniques implicades. Cal decidir quina és 
l’estratègia que cal seguir pel que fa a comunicacions i com es gestionaran. 

Finalment, cal destacar la feina feta en col·laboració amb el SGA i el SRI-TIC per aconse-
guir l’automatització de la sol·licitud del títol amb la inscripció al programa Alumni URV 
amb l’objectiu de captar els titulats recents. 

Actualment s’ha decidit el disseny, el contingut i totes les actuacions que cal fer a l’aplica-
ció en línia de sol·licitud del títol per adaptar-lo. La previsió es que estigui en funcionament 
a mitjans del curs acadèmic 2019-20, després que el SRI-TIC l’hagi desenvolupat i realitzat 
les proves pertinents.

Comunicació

Estratègies de difusió i captació

Pel que fa a difusió i captació, s’han realitzat les accions següents:

• Enviament de postals informatives d’Alumni URV:

 – a totes les secretaries acadèmiques URV per tal que les entreguin als titulats 
recents en el moment que vagin a recollir el resguard del títol.

 – a tots els CRAI de la URV per tal que les posin als taulells.

 – a URV Emprèn per tal que pugui informar i promoure la inscripció entre els 
titulats URV que assessoren.

 – als centres, que ho han sol·licitat, per tal de repartir-les entre els estudiants 
assistents al dia de l’acte de graduació (opció indicada en el document de 
recomanacions per als actes de graduació URV).
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• Enviament de correus electrònics amb informació sobre Alumni URV directa-
ment a potencials alumni o a través de tercers per tal que puguin fer extensiva 
la informació als seus estudiants d’últim curs o titulats.

 – Difusió entre els coordinadors del PAT, tècniques de qualitat docent dels cen-
tres, responsables d’ensenyament i representants de centre al Consell Alumni 
URV per tal que facin arribar la informació sobre el programa Alumni URV 
als estudiants, especialment als de 4rt curs que aviat finalitzaran els estudis.

 – Difusió a través d’empreses que tenen molts treballadors alumni o que han 
col·laborat amb el Fòrum (exemple: Viajes Para Ti, treballadors d’INERCO...).

 – Difusió als estudiants i titulats de l’MBA través de la seva coordinadora.

 – Difusió entre els titulats que són membres del programa d’Amics i Amigues 
però que s’ha detectat que encara no estan inscrits al programa Alumni URV. 

 – Incorporació d’informació sobre Alumni URV i enllaços per fer la inscripció 
en les comunicacions a exalumnes.

• Participació en les Jornades de Sortides Professionals d’Infermeria (presencial) 
i en les de Comunicació.

• Automatització de la sol·licitud del títol amb la inscripció al programa Alumni 
URV per facilitar que els titulats recents s’inscriguin automàticament per for-
mar part de la comunitat (vegeu l’apartat de desenvolupament i configuració 
interna: previsió per al curs 19-20).

• Visibilitzar el programa Alumni URV a través del discurs institucional dels ac-
tes de graduació (instrucció facilitada en el document de recomanacions per 
als actes de graduació URV: vegeu l’apartat de graduacions).

• Pel que fa a la Borsa de Treball URV, s’ha afegit informació sobre el programa 
Alumni URV en els correus d’ofertes de treball que s’envien als usuaris. Ac-
tualment s’està treballant perquè rebin la informació i l’enllaç per poder-s’hi 
inscriure, si encara no ho han fet, en el moment en què es registren a la Borsa 
de Treball.

• Informació sobre Alumni URV dirigida a tots els estudiants que assisteixen als 
tallers o a les sessions d’orientacions individuals que realitza l’orientadora 
professional.

• Col·laboració de les unitats URV que ofereixen serveis per tal que validin abans 
si l’usuari titulat està o no inscrit al programa i, en cas contrari, li demanin que 
faci la inscripció en línia per gaudir del servei.

• Difusió a través de les xarxes socials de la URV, d’Ocupació URV i les pròpies 
d’Alumni URV.

Pàgina web

S’ha modificat la pàgina web en els tres idiomes per tal de publicitar els nous serveis oferts 
aquest curs 2018-19 així com altres canvis necessaris per  millorar el disseny i el contingut 
general de la web.



223

Com a novetat, s’ha creat la pàgina web sobre tallers de competències professionals en 
tres idiomes i s’han adaptat els diferents apartats de la web per fer-hi referència (enllaços). 
A més, s’ha actualitzat la web en finalitzar cada taller per publicar informació i fotografies 
de l’activitat realitzada.

Visualitzacions pàgina web Alumni URV 

Curs 17-18 Curs 18-19 Totals

Català 3.783 Català 10.334 14117

Castellà 952 Castellà 4.413 5365

Anglès 253 Anglès 1.102 1355

Totals 4.988 Totals 15.849 20.837

Xarxes socials

Actualment el programa Alumni URV disposa de dues xarxes socials (Facebook i Twitter).

Facebook (actiu des del 7 de juliol de 2017, curs 17-18)

Nre. de seguidors
Curs 17-18 Curs 18-19

719 903

Twitter (actiu des de l’1 de juliol de 2018, curs 18-19)

Nre. de seguidors
Curs 17-18 Curs 18-19

 X 173

Pel que fa al Facebook, s’ha augmentat en 184 seguidors respecte al curs passat.

A més, s’ha augmentat la presència d’Alumni URV a les xarxes socials iniciant la gestió del 
Twitter @alumniurv. Actualment té 173 seguidors.

Pel que fa a les publicacions, durant el curs 2018-19, s’han realitzat 270 publicacions a 
Facebook i 272 a Twitter.

La major part de les publicacions són per informar  la comunitat alumni sobre activitats, se-
minaris, jornades o serveis del seu interès (aquestes activitats venen promogudes, majorità-
riament, des d’Ocupació URV, URV Emprèn, MBA, centres URV i unitats col·laboradores). 
També es realitzen nombroses publicacions per destacar els nostres Alumni URV (entrevis-
tes, infografies, notícies que mostren el seu èxit professional, etc.).

A més es publiquen ofertes de feina, convocatòries i beques de difusió del programa Alum-
ni URV, graduacions, campanyes i sortejos per dinamitzar la comunitat virtual i notícies o 
articles que poden ser del seu interès. Finalment, cada dilluns, comencem la setmana amb 
una frase motivadora per desitjar una feliç setmana a tota la comunitat.
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Facebook

Nre.de publicacions
Curs 17-18 Curs 18-19 Total

250 270 520

Ti
po

lo
gi

a 
pu

bl
ic

ac
io

ns

1 Activitats, seminaris, serveis, jornades... 58 62 120

2 Activitats gestionades Alumni URV 1 18 19

3
Coneixent els nostres alumni, entrevistes, èxits, 

notícies d’alumni...
26 49 75

4 Difusió del programa Alumni URV 28 11 39

5 Sortejos, descomptes, campanyes... 7 16 23

6 Graduacions 8 6 14

7 Frases motivadores 38 40 78

8 Ofertes feina, convocatòries... 32 26 58

9 Articles, notícies... 42 32 74

10 Altres 10 10 20

Twitter

Nre. de publicacions
Curs 17-18 Curs 18-19 Total

X 272 272

Ti
po

lo
gi

a 
pu

bl
ic

ac
io

ns

1 Activitats, seminaris, serveis, jornades... X 56 56

2 Activitats gestionades Alumni URV X 16 16

3
Coneixent els nostres alumni, entrevistes, èxits, 

notícies d’alumni...
X 44 44

4 Difusió del programa Alumni URV X 22 22

5 Sortejos, descomptes, campanyes... X 18 18

6 Graduacions X 4 4

7 Frases motivadores X 43 43

8 Ofertes feina, convocatòries... X 24 24

9 Articles, notícies... X 33 33

10 Altres X 12 12

Pel que fa al Linkedin URV, està establerta una col·laboració per la qual s’hi realitzen 
publicacions d’Alumni URV. Al curs 2017-18 s’hi van fer 28 publicacions i al 2018-19 
han estat 25, xifres que sumen a data d’avui un total de 53.

Finalment, cal destacar altres col·laboracions amb el Gabinet 
de Comunicació de la URV, publicació de notícies sobre el pro-
grama Alumni URV i enviament de la Revista URV als inscrits.

Quant a notícies, el curs 2017-18 se’n va fer una sobre la consti-
tució del Consell Alumni URV i aquest curs 2018-19 se n’ha fet 
una sobre l’inici dels tallers de competències professionals com 
a primera activitat promoguda i gestionada des d’Alumni URV.

Pel que fa a la Revista URV, es va aconseguir modificar el nom 
de l’apartat de perfils indicant “Alumni URV”, ja que les en-
trevistes que s’hi mostraven eren d’exalumnes. A més, per tal 
de promocionar la revista i oferir-la als alumni, es va establir 
que cada vegada que es publiqui una nova edició de la Revista 
URV (2 cops a l’any: maig i desembre) s’enviaria als últims alumni inscrits indicant que 
tenen la possibilitat de fer una subscripció en línia. Aquesta acció s’ha realitzat en dues 
ocasions, una al curs 2017-18 (maig) i l’altra, al 2018-19 (desembre). Al maig del 2019 el 
Gabinet de Comunicació URV ens ha comunicat que estan replantejant la Revista URV i, 
per ara, se’n paralitza l’enviament.
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Comunicacions 

Actualment encara no es disposa d’un sistema de comunicacions dirigit als titulats URV, 
però s’hi treballa amb les diferents parts implicades per fer-ho possible. 

Tot i així, s’han realitzat comunicacions als titulats (inscrits o no al programa Alumni URV) 
amb la col·laboració de Gerència, ja que des d’Alumni URV no disposem d’accés a la base 
de dades ni als programes que s’utilitzen per fer comunicacions.

Al curs 2017-18 es van realitzar 14 comunicacions sota la marca Alumni URV promogu-
des per nosaltres mateixos o altres unitats. Aquest curs 2018-19, s’han realitzat el mateix 
nombre de comunicacions (14).

A continuació es mostra un quadre que recull les comunicacions realitzades i el nombre 
d’enviaments efectius. Amb l’experiència de realitzar diversos enviaments s’ha anat millo-
rant el sistema per aconseguir que siguin més efectius.

Nom comunicació Àmbit Promotors Curs Enviats
Enviaments 

efectius

Índex 
adreces 

correctes

Alumni - FCJ 25 anys - 
Invitació : correus URV

Alumni FCJ 17-18 2.075 418 20,14%

Alumni - FCJ 25 anys - 
Invitació correus NO URV

Alumni FCJ 17-18 1.382 1.239 89,65%

Alumni - FCJ 25 anys - 
Felicitació Nadal

Alumni FCJ 17-18 1.769 1.715 96,95%

Alumni - FCJ 25 anys - 
Recordatori

Alumni FCJ 17-18 3.215 1.534 47,71%

EPD Informa - Magnífica 
oportunitat per a investigadors

Alumni EPD 17-18 808 756 93,56%

EPD Informa - Magnífica 
oportunidad para 
investigadores

Alumni EPD 17-18 428 405 94,63%

Fòrum d’Ocupació 2018 - 
Invitació general

Ocupació 
i Alumni

Ocupació i 
Alumni

17-18 8.190 7.854 95,90%

EPD Informa - Convocatoria 
reclutamiento personal 
docente e investigador

Alumni EPD 17-18 413 403 97,58%

EPD Informa - Convocatòria 
reclutament personal docent i 
investigador

Alumni EPD 17-18 764 743 97,25%

Fòrum d’Ocupació 2018 - 
Recordatori general

Ocupació 
i Alumni

Ocupació i 
Alumni

17-18 14.984 14.443 96,39%

Alumni - FCJ 25 anys - 
Juridicogresca de la FCJ

Alumni FCJ 17-18 1.542 1.519 98,51%

Fòrum d’Ocupació 2018 - 
Invitació Sescelades

Ocupació 
i Alumni

Ocupació i 
Alumni

17-18 7.865 7.851 99,82%

Alumni - Revista 29 Alumni Alumni 17-18 441 439 99,55%

Alumni - Futurs investigadors Alumni EPD 17-18 1.223 1.219 99,67%

Beques FPI I FPU - CAT-ESP-
ENG

Alumni EPD 18-19 867 865 99,77%

Beques FPI i FPU - ENG Alumni EPD 18-19 370 369 99,73%

Beques FPI i FPU - ESP Alumni EPD 18-19 711 711 100,00%
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Nom comunicació Àmbit Promotors Curs Enviats
Enviaments 

efectius

Índex 
adreces 

correctes

Beques FPI i FPU - CAT Alumni EPD 18-19 1.420 1.419 99,93%

CESDA - Vueling - URV - ESP Alumni
Encàrrec 
Francesc 

Díaz
18-19 2.181 1.986 91,06%

CESDA - Vueling - URV - CAT Alumni
Encàrrec 
Francesc 

Díaz
18-19 6.090 5.705 93,68%

COETIC Alumni
ETSE-Col·legi 

Enginyers
18-19 357 356 99,72%

Alumni - Revista 30 Alumni Alumni 18-19 732 721 98,50%

Alumni - Felicitació de Nadal Alumni Alumni 18-19 722 721 99,86%

Alumni - Tallers 2019 Alumni Alumni 18-19 5.092 5.069 99,55%

Fòrum d’Ocupació 2019 - 
Invitació General

Ocupacio 
i  Alumni

Ocupació i  
Alumni

18-19 5.580 5.556 99,57%

Fòrum d’Ocupació 2019 - 
Invitació Bellissens

Ocupació 
i  Alumni

Ocupació i  
Alumni

18-19 5.543 5.539 99,93%

Alumni - TEDx - Entrades Alumni Alumni 18-19 852 852 100,00%

Alumni - Captació postgrau i 
tallers alumni

Alumni
Comunicació 
i Màrqueting

18-19 919 916 99,674%

Totals 76.535 71.323 99,07%

Cal establir un sistema de comunicacions cap als titulats que respongui a les necessitats 
dels centres i als recursos, tant tècnics com humans, disponibles amb què comptem. En 
aquest sentit, s’ha establert com a prioritari per al proper curs treballar aquest àmbit així 
com altres aspectes relacionats amb la base de dades i la cessió de les dades.

Canvis i novetats en els materials

Finalment, en relació als materials de comunicació, s’han realitzat alguns canvis de millora:

• Nou disseny de la targeta postal informativa Alumni URV en tres idiomes: en 
català i en castellà/anglès (anteriorment només es disposava en català).

• Producció de 3 Photocalls Alumni URV nous: campus Bellissens, FTG i Centre 
de Formació Permanent (FURV). 

• S’ha realitzat nou material de merchandasing adequat a la nova activitat de ta-
llers de competències professionals: llibretes Alumni URV (disseny i producció).

• S’han modificat els cartells de difusió del programa Alumni URV per adaptar-los 
als canvis sorgits en el projecte. 

Comunitat Alumni URV 

S’ha passat d’un formulari d’actualització de dades a un formulari d’inscripció. A través de 
la inscripció en línia, les persones interessades es registren per formar part del programa 
Alumni URV.
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Al curs 18-19 s’ha augmentat un 7,3% el nombre d’alumni inscrits al programa respecte 
al curs passat.

Inscripcions al programa Alumni URV Nre. usuaris

Curs acadèmic 2017-18 454

Curs acadèmic 2018-19 490

Total 944

Del total d’inscrits, el 40,8% són homes i el 59,2% són dones.

*Si tenim en compte el centre al qual estan vinculats pels estudis, la proporció d’inscrits és 
la següent:

*Els càlculs són aproximats, ja que s’han fet de manera manual perquè encara no disposem 
d’aquesta informació automatitzada a la base de dades. Només s’ha tingut en compte el 
centre del primer ensenyament. En molts casos, els alumni tenen més d’un ensenyament 
i estan vinculats a diferents centres. Per tant, hi ha alumni que tenen vinculació amb més 
d’un centre diferent però només es mostren dades corresponent a la primera titulació a 
causa de la dificultat per extreure les dades.

Sinergies internes i externes

En l’àmbit intern, tal com es recull en aquesta memòria, es produeixen moltes sinergies 
amb diverses unitats, centres i ensenyaments.

Pel que fa a centres, els responsables polítics del programa Alumni URV (la Dra. Maria Bonet 
i el Dr. Ferran Mañé) han realitzat reunions per recollir les seves peticions en l’àmbit d’Alum-
ni URV. Aquestes reunions s’han iniciat al curs 2018-19 i s’allargaran fins a finals de juny. 

També s’ha realitzat reunions amb centres que han manifestat alguna petició particular, per 
exemple l’ETSEQ.
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A més, s’ha enviat un qüestionari en línia a tots els centres amb l’objectiu de conèixer les 
accions que organitzen per als alumni.

Una de les noves estratègies és aconseguir més implicació dels centres acordant un siste-
ma de col·laboració que permeti gestionar més activitats destinades a la comunitat Alumni 
URV. En aquest sentit, també s’està treballant amb la redefinició de la proposta de la crea-
ció de clubs.

En l’àmbit extern, durant el curs 2018-19 (octubre) es va assistir al Congrés BUR 2018, que 
va tenir lloc a Madrid junt amb diferents membres de la Conferència Internacional d’Enti-
tats Alumni (CIEA). A més, es manté contacte amb els companys que gestionen Alumni en 
diferents universitats per intercanviar experiències.

Finalment, també s’interacciona amb empreses del territori que col·laboren amb la Borsa 
de Treball i el Fòrum d’Ocupació.

Serveis per als alumni URV i unitats col·laboradores

Durant el curs 2018-19 s’ha ampliat la carta de serveis destinada a aquest col·lectiu.

Àmbit Serveis nous ofertats a partir del curs 2018-19

Ocupació i orientació 
professional

Tallers de competències professionals

Idiomes Cursos d’anglès del nivell 1 (A1) al 6 (C1.1)

Esports i salut Circuit UNITENNIS

Cooperació i acció social

Participació en el programa “Col·labora en un projecte de 
cooperació internacional”

Participació en la convocatòria de la Comissió URV Solidària per 
a projectes de cooperació al desenvolupament de caràcter intern 

adreçada als membres de la comunitat universitària

Avantatges i descomptes 10% de descompte a la Botiga de la URV

També cal destacar que, uns mesos després d’iniciar el curs, es va modificar el canvi de 
concepte del formulari, que passava de ser un formulari d’actualització de dades a un 
formulari d’inscripció. D’aquest fet es va informar el 12 de febrer de 2019 a les unitats 
col·laboradores que ofereixen serveis als alumni per donar-los a conèixer aquest canvi i 
demanar-los que a partir d’aquell moment comprovessin si els alumni interessats en els 
seus serveis estaven inscrits al programa Alumni URV, ja que era un pas previ necessari per 
poder gaudir dels serveis i avantatges associats a la comunitat alumni.

D’altra banda, seguint la mateixa dinàmica que el curs anterior, es va enviar a totes les uni-
tats que ofereixen algun servei a la comunitat alumni URV un qüestionari per recollir dades 
del curs 2018-19 i conèixer si tenen previst ampliar serveis per al pròxim curs.

Durant el curs 2018-19 en 4.471* ocasions els alumni han gaudit d’algun dels serveis 
oferts a la carta de serveis i avantatges del programa Alumni URV. L’increment de les da-
des està relacionat amb la possibilitat que tenen les unitats de validar els alumni així com 
la interiorització que existeix aquest col·lectiu i que cal, en la mesura que sigui possible, 
mesurar-lo per conèixer-ne l’impacte que pot tenir.

A data d’avui encara no disposem de dades per saber quins  alumni estan inscrits al Programa, 
tot i que les unitats estan informades des del febrer de 2019 que cal fer la validació prèvia 
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abans d’oferir el servei i així motivar noves inscripcions. Per comprovar-ho disposen d’accés 
a un cercador alumni en línia.

Tot i que no està especificat en el quadre, ja que es treballa en un apartat propi, 43 alumni han 
gaudit de l’activitat de tallers de competències professionals gestionada des d’Alumni URV.

*Aquestes dades corresponen a les facilitades per les unitats que han contestat el qüestio-
nari: Ocupació URV, CRAI, Servei Lingüístic, Aula de Música, Aula d’Art i URV Emprèn. En 
la majoria de casos són càlculs d’usuaris però en el cas del CRAI (2.626) es tracta de nom-
bre d’accessos d’alumni, no persones. No ens han facilitat les dades les unitats següents: 
Esports URV, URV Solidària i Aula de Teatre.

A continuació es mostra el quadre resum de les respostes del qüestionari de les unitats:

Unitats
Curs 

acadèmic 

Nre.
alumni 

interessats 
en algun 

servei

Nre.alumni 
han gaudit 

d’algun 
servei

Serveis més 
demanats

Incidències

Demandes 
nous serveis 
que encara 
no oferim 

per als 
alumni

Amplieu 
oferta de 
serveis 
per al 
proper 
curs?

1.Ocupació URV

Borsa de 
Treball

17-18 N/S

Des de 
l’inici del 
portal de 
BT (2014) 

hi ha 6.436 
alumni 

Borsa de 
Treball 
i Fòrum 

d’Ocupació

Dificultats 
per saber 
alumni 
FURV 

però en 
procés de 
resolució

No No

18-19 N/S

379 inscrits 
BT i Fòrum 

edició 
Sescelades 

1.277

Borsa de 
Treball 

No No No

Orientació 
professional

17-18 25 25
Orientació 
individual 

No No No

18-19 21 21
Orientació 
individual 

No No No

2.URV 
Emprèn 

17-18 90 58
Formació en 

emprenedoria
No No No

18-19 100 96

Formació i 
assessorament 

en 
emprenedoria

No No No



230

3.CRAI

17-18 15 15
Accés a les 

instal·lacions 
del CRAI 

Inicialment 
saber qui és 
alumni i la 

convivència 
amb Amics 
i Amigues

Préstec 
de llibres, 

préstec 
d’ordinadors 

portàtils, 
accedir al 

wifi i accés a 
la Biblioteca 

Digital 
(recursos 

electrònics)

No 

18-19 2.626 2.626

Accés a les 
instal·lacions 

del CRAI 
i consulta 
de fons 

bibliogràfic

No

Préstec de 
documents, 

préstec 
portàtils, 
préstec 

d’espais de 
treball en 

grup i accés 
a la xarxa 

wifi

Si

4.Servei 
Lingüístic

17-18 7 3
Curs de català 

C1

Saber si la 
persona 
era o no 
alumni 

però amb 
el cercador 
s’ha resolt

Curs de 
català C2 

amb el preu 
URV

Si

18-19 8 8
Curs específic 

llenguatge 
jurídic català

Alguns 
alumnes 

no sabien 
que eren 
alumni

Curs de 
català C2 

amb el preu 
URV

No

5.Esports 
URV

17-18 10 10 UNIRUN No No Si

18-19 No contesten el qüestionari

6.URV 
Solidària

17-18
No contesten el qüestionari, els demanem si ampliaran serveis tal  com ens 

havien comentat en ocasions anteriors i comuniquen els canvis i l’ampliació de 
serveis per correu electrònic

18-19 No contesten el qüestionari

7.Oficina 
del 
Voluntariat

17-18 No contesten el qüestionari

18-19 0 0 X No No No

8.Aula de 
Música

17-18 No contesten el qüestionari

18-19
21 (Coral), 15 

(Orquestra) i 9 (Orfeó) 
= 45

 Formar 
part de les 
formacions 
musicals

 No No No

9.Aula de 
Cinema

17-18 N/S N/S N/S No N/S No

18-19
N/S, no tenen registre del perfil dels 

espectadors
No N/S No

10.Aula de 
Teatre

17-18
Contesta però amb dades d’estudiants així que li demano que ho torni a enviar 

però no respon

18-19 No contesten el qüestionari

11.Aula 
d’Art

17-18
Sense dades ja que són 

activitats amb accés 
lliure

Les 
exposicions 

No No No

18-19 9 19
Les 

exposicions
No No No
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Finalment, està previst fer una segona trobada amb totes les unitats col·laboradores amb 
l’objectiu de presentar el nou responsable del projecte Alumni URV, mostrar els resultats 
del qüestionari i parlar sobre les possibilitats d’ampliar la carta de serveis per als alumni 
per al curs acadèmic vinent.

Tallers de competències professionals

Un dels objectius principals del programa Alumni URV és promoure la inserció laboral i el 
desenvolupament professionals dels titulats.

Per tal de reforçar aquest objectiu, s’ha creat la primera activitat promoguda i gestionada 
des d’Alumni URV: tallers de competències professionals.

Per fer realitat aquesta nova activitat es van fer les accions següents:

• Enquesta als alumni per conèixer quines preferències i necessitats tenien pel 
que fa a formació en competències professionals. Hi van participar 180 perso-
nes. S’ha planificat l’oferta de tallers tenint en compte les 5 competències més 
votades i altra informació extreta de l’enquesta.

• Estudi de mercat del nostre territori en matèria de formació en competències.

• Cerca de formadors experts.

• Planificació de l’oferta de tallers.

• Disseny i desenvolupament de material de difusió.

• Disseny i producció de nou material per als tallers: llibretes.

• Disseny i creació d’una pàgina web sobre els tallers en 3 idiomes.

L’oferta de tallers de competències es va planificar per a l’any 2019 tenint en compte el 
pressupost amb què es disposava per a aquesta activitat (3.000 €).

S’han planificat un total de vuit tallers, dels quals els quatre primers tindran lloc durant el curs 
2018-19 i els quatre restants correspondrien al curs 2019-20 amb un cost total de 2.880 €. 

Durant aquest curs, com a prova pilot, els tallers són gratuïts i estan destinats als alumni 
inscrits al Programa Alumni URV, tot i que, en el cas de tenir places lliures, també hi poden 
assistir estudiants.

Els primers dos tallers es van retransmetre en línia en directe (streaming) però a causa de la 
baixa participació es va descartar aquesta modalitat.

En els primers quatre tallers han assistit un total de 67 participants (61  alumni), dels quals 
43 han estat usuaris diferents. És a dir, el 36% dels inscrits han participat en més d’un taller, 
fet que mostra interès per aquesta MENA d’activitat així com una alta fidelització.
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La valoració total mitjana de satisfacció dels quatre primers tallers ha estat de 8,96.

Pensament 
Creatiu: 

Generació 
d’Idees (Agustí 

López)

Comunicar 
Deixant 

Empremta: 
Oratòria 

per a 
Professionals 

(Xènia 
Castelltort)

Autoconeixement 
i Gestió 

Emocional 
(Jorgina 

Martínez)

Lideratge 
Personal 
i Felicitat 
(Bibiana 

Villa)

Quina valoració GENERAL fas 
de l’activitat?

8,67 9,33 8,76 8,56

Quina valoració fas del 
CONTINGUT de l’activitat?

8,5 9,33 8,65 8,88

Cam valores l’orientador/a i/o 
ponent de l’activitat?

    

CONEIXEMENT de la matèria 9,44 9,75 9,35 9,06

ACTITUD 9,33 9,92 9,47 9,44

METODOLOGIA 8,83 9,67 9,00 8,69

RECURSOS 9,11 9,64 8,59 8,75

Com valores els aspectes 
organitzatius de l’actuació?

    

DIFUSIÓ de l’actuació 9,00 9,17 8,38 8,67

DURADA 8,29 8,42 8,31 8,67

HORARI 8,82 8,25 8,56 9,2

Creus que l’activitat et serà 
d’UTILITAT per al teu futur 
professional?

8,63 9,58 8,81 8,93

Mitjana TOTAL de satisfacció 8,86 9,31 8,79 8,88

Mitjana TOTAL dels 4 primers 
tallers

8,96

Els quatre tallers següents programats per a l’any 2019 s’inclouran en el curs acadèmic 
2019-20:

1) 19/06/19: Comunicar Deixant Empremta: Oratòria per a Professionals.
Formadora: Xènia Castelltort

2) 10/10/19: Com Augmentar la PRODUCTIVITAT i Organitzar-te amb Eficàcia
Formador: Agustí López

3) 16/10/19: Lideratge Personal i Felicitat
Formadora: Bibiana Villa

4) 14/11/19: Millora les Relacions Interpersonals i Comunica’t Assertivament
Formadora: Jorgina Martínez

Finalment, per al 2020 cal fer una nova planificació i oferta de tallers i, a més, està previst 
fer canvis en els tallers de competències, la qual cosa implicarà realitzar diverses accions: 
informe de valoració dels tallers, enquesta per recollir les necessitats i propostes dels alum-
ni, valoració del cost dels formadors, adaptació de l’aplicació web d’inscripcions davant la 
possibilitat que els tallers tinguin un cost, etc.
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Graduacions

L’equip de govern va presentar a la CECU l’informe sobre els actes de graduacions del 2017 
que es va realitzar des d’Alumni URV i recollia un estudi sobre la situació actual de les 
graduacions URV i propostes de millora. A més, des de l’equip de Vicerectorat van afegir 
altres propostes relacionades amb el compromís ètic.

També s’ha elaborat, amb col·laboració de les vicerectores Dra. Bonet i Dra. Camps, un 
document de “Recomanacions per als actes de graduació de la URV”, que s’ha enviat a 
tots els centres.

S’ha augmentat el nombre de fotoreclams d’Alumni URV per assegurar la seva presència 
en el màxim de graduacions. La a URV disposa de 6 fotoreclams Alumni URV ubicats a: 
campus Catalunya, campus Sescelades, campus Bellissens, Facultat de Turisme i Geografia, 
campus Terres de l’Ebre i el Centre de Formació Permanent de la FURV.

S’ha gestionat el muntatge del fotoreclam Alumni URV en diferents ubicacions URV, la 
qual cosa assegura la presència de la marca en més de 20 actes de graduació.

També s’ha demanat incorporar el programa Alumni URV en el discurs institucional de tots 
els actes de graduació URV (document de recomanacions per als actes de graduació URV).

Finalment, en el mateix text s’informa als centres que podendemanar material de difusió 
d’Alumni URV (targetes postals informatives) i per dinamitzar les fotografies del fotoreclam 
(actualment es disposa de 4 cartells i 4 birrets).

Consell Alumni URV

El Consell Alumni URV es va constituir el 4 d’abril de 2018 i durant el curs acadèmic 2018-
19 s’ha realitzat una activitat amb els 6 alumni representants de la comunitat en el Consell, 
els vicerectors responsables del projecte Alumni URV i Alumni URV.

Aquesta activitat va tenir lloc el 21 de juny de 2018 i va consistir en una pluja d’idees 
(brainstorming) sobre el que havia d’oferir el projecte Alumni URV. L’objectiu era conèi-
xer les necessitats dels nostres alumni i tenir-les en 
compte per prioritzar les actuacions futures.

Pel que fa als representants de centre al Consell 
Alumni URV, els hem fet partícips de la petició de 
fer difusió del programa Alumni URV i del qüestio-
nari de centres per conèixer les accions que duen 
a terme els centres URV per als alumni. 

Actualment els responsables d’Alumni URV estan 
decidint quin paper ha de tenir aquest òrgan.
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Amics i amigues de la URV

Des del programa Alumni URV es va assumir la gestió del programa d’Amics i Amigues de 
la URV al febrer de 2017; per tant, el 2018 ha estat la primera vegada que n’hem assumit 
la gestió durant tot un any.  

Les accions principals que s’han dut a terme han estat les relacionades amb la gestió d’altes 
de nous membres (carnets), baixes, invitacions, consultes així com la resolució d’incidències.

Pel que fa a la pàgina web, se n’ha actualitzat el contingut i s’hi ha afegit un missatge per 
informar de la creació del programa Iubilo. En aquest sentit, s’han derivat 6 persones jubi-
lades de la URV al programa Iubilo.

Pel que fa a les visualitzacions a la pàgina web, n’hi ha hagut 2.851 en català, 1.417 en 
castellà i 185 en anglès, que sumen un total de 4.453.

Les dades numèriques sobre aquest programa es presenten per any natural. A continuació 
s’exposen les més destacades de l’any 2018:

• El 31 de desembre de 2018 hi havia 134 persones registrades al programa (28 
més respecte al mateix període que l’any anterior).

• Al llarg de l’any 2018 s’han produït 58 altes (16 més que al 2017) i 32 baixes 
(8 menys que l’any 2017).

• Els ingressos obtinguts durant l’any 2018 en quotes del programa d’Amics i 
Amigues de la URV ha estat de 2.190 €.

Com a informació complementària, al tancament d’aquesta memòria (31 de maig de 2019) 
hi havia 164 membres registrats al programa Amics i Amigues de la URV, els quals pertanyen 
als col·lectius següents:

Tipus de col·lectiu Membres actius

Antics estudiants URV i FURV amb matrícula superior a un quadrimestre 
(tres anys desprès seran col·lectiu B)

70

Antics PAS de la URV amb una vinculació a la URV igual o superior als dos 
anys

2

Antics PDI de la URV (inclosos becaris de SGREC) amb una vinculació a la 
URV igual o superior a dos anys

3

Col·lectiu Especial 1

PDI i PAS de la URV jubilats 52

PDI i PAS dels centres vinculats i adscrits a la URV amb un contracte 
superior a 4 mesos (CESDA, ICAC, ICIQ, IISPV, IPHES, IREC)

1

Qualsevol persona que vulgui obtenir la condició d’amic i amiga de la URV 35

Total general 164

Dins del col·lectiu d’antics estudiants (70 membres) s’han detectat 12 persones no titula-
des i 58 titulats URV. Dels alumni, 44 encara no estaven inscrits al programa Alumni URV, 
per la qual cosa se’ls va enviar un correu electrònic per informar-los sobre el Programa i 
promoure’n la inscripció.

A partir del 3 de juny de 2019 la gestió del programa d’Amics i Amigues de la URV serà assu-
mida per l’Oficina de Compromís Social i deixarà d’estar vinculada al programa Alumni URV.
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Altres actuacions

S’ha treballat una proposta d’un programa Mentoring URV. Esva contactar amb una asso-
ciació experta en mentoria amb l’objectiu d’assessorar-nos i, a més, organitzar una forma-
ció interna sobre mentoria per als membres de l’equip. Actualment aquesta proposta està 
descartada.

Finalment, al mes de maig de 2019 s’ha presentat el projecte Alumni URV pel món al Premi 
Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del 
PAS convocat pel Consell Social de la URV (modalitat 3).

Iubilo

Davant de la situació de desconnexió forçada generada per la jubilació d’aquelles per-
sones que durant molts anys havien estat vinculades a la URV, com a PDI o com a PAS, i 
tenint en compte les recomanacions sobre la vellesa fetes per Rita Levi-Montalcini, neu-
rocientífica italiana Premi Nobel de medicina el 1986 i persona longeva (va viure fins als 
103 anys), que recomanava:

• El cervell mai s’ha de jubilar, sinó que ha de treballar nit i dia.

• Envellir amb dignitat és viure independent ajudant els altres

Rosa Queral Casanova va fer una proposta a través de la Dra. Ercilia García Álvarez, adre-
çada a la candidatura de la Dra. María José Figueras Salvat per establir un programa a la 
URV amb els objectius següents:

• Evitar la desconnexió de les persones que durant anys han estat vinculades per 
raons laborals a la URV.

• Reconèixer al professorat i al personal d’administració i serveis jubilat la 
capacitat per oferir serveis a la comunitat universitària.

• Promoure la jubilació activa.

• Crear, si s’escau, una Associació del Personal Jubilat de la URV.

Per elaborar la proposta es fa una recerca bibliogràfica a la xarxa per identificar alguns 
models de funcionament. S’analitzen els Estatuts del personal jubilat de la Universitat de 
Múrcia i aquells que formen part de l’Associació de Professors Universitaris Jubilats (AS-
PUR), amb delegacions en moltes poblacions espanyoles i catalanes que abasten  profes-
sorat universitari i de secundària. S’ha de dir que no es va trobar cap document en el qual 
el PAS estigués representat.

En el document que es lliura a la Dra. Ercilia García Álvarez es proposen una sèrie d’acti-
vitats bàsiques, com: 

• En l’acte d’inauguració de curs, quan es dona el regal de l’escut de la Universitat, 
s’hauria de lliurar el carnet de professora, professor, personal de PAS jubilat.
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• Tot i que és lògic que es redueixi la capacitat que tingui el correu electrònic 
institucional, mai no s’hauria d’anul·lar a la persona que es jubila (tant si és 
PDI com PAS) si no manifesta el desig de no tenir-lo. Per tant, abans de la jubi-
lació, se li hauria de preguntar si el vol continuar usant o no.

• S’hauria d’articular un nou domini de correu URV amb el nom de personal 
jubilat o Iubilo. 

• A tota persona jubilada de la URV se li ha de possibilitar l’accés a la biblioteca 
i a la informació general de la URV.

• Totes aquestes activitats han de ser gratuïtes.

Es revisen els reglaments sobre el registre d’associacions d’antics alumnes de la URV i el 
reglament del Consell de Persones Amigues de la URV, i es proposa que d’igual manera que 
es promou una associació Alumni per no desvincular les persones que han estat alumnes 
de la URV, a tota persona jubilada se li hauria d’oferir la possibilitat de pertànyer al progra-
ma Iubilo o Associació de Personal Jubilat de la URV.

En el cas de crear una associació, hauria d’establir una quota que possibilités descomptes en:

• Aules de la Gent Gran (matrícula 30 euros).

• Preus especials al Servei Lingüístic. 

• Preus especials i possibilitat d’accedir a les activitats d’esport i salut.

Com a contraprestació, la persona associada o adherida ha d’ajudar la Universitat en 
tasques de:

• Promoció de la URV, voluntariat en els diferents apartats com l’Observatori 
d’Igualtat, Observatori de l’Ocupació, Medi Ambient, Biblioteca-CRAI, assistèn-
cia a actes acadèmics rellevants (honoris causa, conferències, activitats de l’Aula 
de Música, Aula de Cinema, Aula d’Art, esdeveniments esportius...). 

També es proposaven una sèrie d’activitats com: 

• Creació d’un club de lectura i discussió.

• Creació de les biblioteques hospitalàries i de llars de gent gran.

• Participació activa en les aules de debat. 

• Aula de Música de la gent gran. 

• Aula de Teatre de la gent gran de la URV.

• Grups per caminar i fer esport saludable.

També es proposava la creació d’una mena de diplomatura sènior en cultura, ciència, 
tecnologia i societat. Aquesta diplomatura òbviament no havia de tenir objectius profes-
sionalitzadors sinó que el que ha de pretendre és acostar la URV a barris i poblacions. En 
alguns casos hauria de ser complementària de les Aules de la Gent Gran, però més pròxi-
mes i hauria de consistir no solament en classes expositives sinó també emprant mètodes 
de discussió i d’implicació. 

S’hauria d’oferir a les diferents associacions culturals del territori amb l’objectiu de pro-
moure xarxes i amb temes del seu interès. 

• Aula de Dones. Per barris, pobles i ciutats. El futur del planeta depèn de la 
possibilitat de donar a totes les dones accés a la instrucció i al lideratge (Rita 
Levi-Montalcini, Premi Nobel de Medicina 1986).
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• Grup de contacontes a les escoles i centres de gent gran.

• Participació en els campus d’estiu per a les filles i els fills del personal de la URV.

• Qualsevol altra activitat en funció de les necessitats de les persones adherides.  

El finançament es proposava a través de:

• Convenis amb els ajuntaments, Diputació, Consell Social, entitats privades, etc.

• Quotes d’ afiliació.

• Pressupost de la URV.

En finalitzar la proposta es recordava que la classificació actual d’Amic o Amiga de la URV 
per a les persones jubilades, per a moltes rondava l’ofensa. Aquella persona que ha passat 
els millors anys de la seva vida contribuint, en funció de les seves possibilitats, al naixe-
ment i creixement d’una institució com la nostra universitat, l’ha estimat i, malgrat les mil 
vicissituds que ha pogut viure en l’àmbit laboral, estima la institució i s’enorgulleix d’haver 
contribuït a fer-la gran, per tant, molt probablement i, sempre dins de les seves possibilitats, 
se sentirà joiosa de seguir contribuint a fer-la cada dia millor. 

• “Gràcies a l’experiència, als cent anys la meva ment és superior a quan en 
tenia vint.” (Rita Levi-Montalcini, Premi Nobel de Medicina 1986)

Aquesta proposta es va incorporar al programa electoral en l’apartat de “Compromís amb 
les persones alumnat, PAS i PDI”:

“Volem reconèixer i mantenir el PDI i el PAS jubilat com a membres de la nostra universi-
tat. Tot el personal que ha passat els millors anys de la seva vida contribuint al naixement 
i creixement de la URV es mereix el nostre reconeixement i estima. Són més que amics de 
la URV, són el nostre personal jubilat i VOLEM que se sentin reconeguts amb el programa 
Iubilo (alegrar-se). Crearem una associació de personal jubilat de la URV, els facilitarem 
l’accés a la informació dels actes perquè hi puguin participar, un correu institucional com 
a personal jubilat, entre altres serveis que evitin la desconnexió, possibilitin la seva partici-
pació i promoguin una jubilació activa”.

Decisió d’implementar el programa Iubilo

Contactes amb la Universitat de Girona

De seguida que el nou equip rectoral va incorporar aquestes idees de futur per al conjunt de 
persones treballadores de la URV, ens vam posar en contacte directe amb altres col·lectius 
similars al nostre, com el cas de la Universitat de Girona. Allí vam poder detectar de seguida 
una realitat que ja fa uns quants cursos que funciona bé, amb bones infraestructures i un 
funcionament àgil i ric en activitats diverses de formació i dinamització. Amb aquest model 
vam constituir les línies bàsiques del programa Iubilo URV. A l’octubre vam presentar aquest 
projecte en reunions prèvies al campus Catalunya, on vam trobar una bona acollida, amb 
propostes i suggeriments diversos, i amb l’oferta de col·laboració personal, tant per part del 
professorat com de l’administració i serveis, que va ser immediatament acceptada.
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Presentació del programa Iubilo en l’obertura del curs al Paranimf del Rectorat el 9 de 
novembre de 2018

Va tenir lloc la presentació oficial del programa al paranimf del Rectorat, a càrrec de la 
nova vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Misericòrdia 
Camps. A partir de la rebuda excel·lent que va tenir l’oferta, ens vam posar a treballar en 
la tramesa individualitzada d’un formulari d’adhesió al programa per a tot el personal ac-
tualment jubilat, PDI i PAS. 

Implementació Iubilo

Sessió primera de la comissió organitzadora de Iubilo, reunida el 3 de desembre de 2018 
a les 11 h a la Facultat de Lletres

Les persones assistents a la primera reunió de la comissió organitzadora del programa Iubi-
lo van ser Jaume Aymí, Esther Forgas, Àngels Olivé, Rosa Queral i Liz Russell. 

L’ordre del dia tractava els punts següents:

a)  Constitució de la comissió

b)  Presentació del programa i primeres accions a desenvolupar

c)  Torn obert de paraules

S’informa que el programa dependrà de la vicerectora de Relacions Institucionals i Com-
promís Social, Dra. Cori Camps.

Les persones que formen part de la comissió donen els telèfons particulars per facilitar 
el contacte i es crea un grup de WhatsApp de la comissió per facilitar l’organització del 
curs. Jaume Aymí informa de les condicions de l’associació Seguim Fent UdG, que disposa 
d’instal·lacions pròpies, pressupost anual, suport administratiu amb dedicació exclusiva i 
la col·laboració de diferents organismes, a més de la mateixa universitat, l’Ajuntament, la 
Diputació i la Generalitat.

També s’informa sobre el nombre de persones jubilades de la URV de les quals actualment 
es tenen dades, d’acord amb la tasca prèvia feta des del Rectorat: són 240, que correspo-
nen al període 1997-2018. En algun cas les dades tenen mancances i caldrà treballar per 
completar-les.

S’ha detectat que no hi consta el professorat associat jubilat, algunes persones d’aquest 
col·lectiu tenen una llarga trajectòria a la URV. Sembla que la via més directa per obtenir 
la relació d’aquestes persones seria a través dels departaments.

Jaume Aymí i Rosa Queral presenten una relació d’activitats inicials, que cobreixen diver-
sos àmbits i es posen en comú. La proposta és enviar aquesta relació a les persones de les 
quals ara tenim les dades i que en marquin tres sobre els quals poden tenir més interès. 
A la vegada, es demana que si alguna persona vol oferir-se per fer docència, tutories, etc. 
també ho manifesti. En funció de les respostes i dels recursos amb què es compti, es podria 
estudiar organitzar-ne alguna a partir del mes de gener.
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Després de tractar-ho conjuntament, es considera que abans d’entrar en la concreció, cal 
adreçar-se a les persones que consten a la relació, recordant-los l’acte de presentació del 
programa, amb un enllaç al document de PowerPoint, i que manifestin si tenen interès o no 
a formar part del grup, així com d’oferir-se com a docents en alguna activitat. En la comu-
nicació es faria esment a la proposta inicial d’activitats que es podria oferir.

Es debat també sobre les primeres demandes que caldria traslladar al Vicerectorat per donar 
suport al desenvolupament del programa:

• Tenir accés propi a la pàgina web principal de la URV, programa Iubilo, on es 
pengi el document de PowerPoint que inicia el projecte i les qüestions d’interès 
que es considerin.

• Tenir un espai propi. Seria convenient que tingués una dimensió que permetés 
poder ser aula per al desenvolupament de les activitats.

• Actualment està vigent el programa Amics i Amigues, del qual pot formar part el 
personal jubilat. Això permet tenir un carnet, on consta aquesta denominació, i 
accedir al correu, préstec de llibres, etc. La proposta seria que hi hagués un perfil 
propi per al personal jubilat i que en el carnet constés aquesta denominació i no 
la d’amics i amigues. Caldria estudiar si s’ha de fer cap despesa econòmica per 
obtenir el carnet igual que es va fent ara amb els Amics i Amigues de la URV.

• Pel que fa al correu electrònic, el personal jubilat més recentment ha conservat 
el correu que tenia assignat quan estava actiu, però el que es va jubilar uns 
mesos abans ja no hi té accés. Es demanarà informació per conèixer si s’estan 
fent accions per tal que aquest personal recuperi l’accés al correu.

En el torn de precs i preguntes es va tractar la qüestió pendent de percebre els imports de 
l’increment acordat en els pressupostos del 2018. Els assistents assenyalen que han percebut 
l’import corresponent, segons la situació de cadascú, a finals d’aquest mes de novembre, sen-
se haver de demanar-ho de forma expressa. Entenem que la Universitat ha actuat de la ma-
teixa manera amb la resta de jubilats del 2018. De tota manera, es confirmarà amb el SRH.

Encara queda pendent cobrar les pagues extres dels anys 2013 i 2014. Es demanarà al SRH si 
quan siguin efectives, caldrà que el personal jubilat ho demani expressament o es farà d’ofici. 

Tots els acords són traslladats a la vicerectora, Dra. Cori Camps.

Sessió segona de la comissió organitzadora de Iubilo, reunida el 14 de desembre de 2018 
a les 11 h a la Facultat de Lletres

Per donar un caràcter més formal a la comissió, es considera que cal designar un president 
i un secretari tècnic. Es proposa que actuïn com a copresidents Jaume Aymí i Rosa Queral, i 
com a secretària tècnica, Àngels Olivé. Esther Forgas Berdet, Liz Russell, Maria Isabel Miró 
Montoliu i Encarna Sastre en són vocals.  

Assisteix a la reunió la vicerectora, la qual ha estat informada prèviament de la constitució 
de la comissió i de les qüestions organitzatives que s’han dut a terme. Mostra la seva satis-
facció per la tasca iniciada.

Ens informa que el Rectorat ha treballat per poder assignar un pressupost al programa per 
al 2019, que serà de 10.000 €. També s’estan estudiant les possibilitats per aconseguir un 
espai estable, i donar visibilitat i difusió al programa.
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S’informa que s’ha preparat el programa per enviar-lo al personal jubilat, un model per 
lliurar per correu postal i un altre per correu electrònic. 

S’explica la dinàmica prevista per fer l’enviament, així com el model de formulari, que 
s’obtindrà a través d’un enllaç, com arribaran les respostes i l’obtenció del resultat de forma 
automàtica en un document Excel. S’ha d’agrair la col·laboració en l’elaboració del siste-
ma del personal del deganat de la FCEP.

Les activitats estaran en principi tancades al grup del personal Iubilo. Es demanarà que 
marquin 5 opcions. Les respostes es rebran en una adreça de correu específica, amb còpia 
per a la persona que ha fet l’enviament.

Es fan proves per veure el funcionament en general es considera que el sistema és satisfactori, 
tot i cal que fer-hi algun ajustament.

Es voldria poder fer l’enviament abans de festes, però prèviament cal consultar alguns 
detalls tècnics: amb el Gabinet Jurídic, l’impacte en relació amb la Llei de protecció de 
dades, i també amb el Servei d’Informàtica.

En el torn de paraules Àngels Olivé informa que va demanar a la cap del SRH informació 
sobre el tràmit a fer per part del personal jubilat per poder percebre els imports pendents de 
les pagues extres del 2013 i 2014. Va respondre que encara no havien rebut instruccions de 
la Generalitat, però si no hi ha cap indicació contrària, la gestió que tenen prevista és in-
formar  el personal implicat, adjuntant un formulari de sol·licitud de retorn del percentatge 
que s’hagi autoritzat. El personal jubilat l’haurà d’emplenar i lliurar al SRH.

Acords

Ens posem en contacte amb el Rectorat i ens faciliten totes les adreces de les persones ju-
bilades de la URV. La rectora els escriu una carta que s’envia a totes les persones jubilades 
de la URV per explicar-los el programa i el mecanisme per adherir-s’hi.

Es consulta als serveis jurídics sobre la protecció de dades. Es refà la carta i s’envia el qües-
tionari amb la normativa i requeriment d’acceptació de protecció de dades.

Ens posem en contacte amb la informàtica Maria Teresa Bordas per establir un enllaç que 
reculli les inscripcions amb un format Excel.

Ens posem en contacte amb el Gabinet de Comunicació per elaborar la pàgina web. El 
Jordi Cubells ens ensenya com gestionar el programa Houdini.

Un cop obtingudes les primeres adhesions al programa es fa una tramesa del correu enviat 
per SRH sobre els imports pendents de les pagues extres del 2013 i 2014.

Altres activitats de la comissió organitzadora Iubilo URV

En el formulari enviat es demana la inscripció voluntària a l’entitat per poder formar-ne 
part i es pregunta sobre les activitats preferides per dur a terme. Les respostes han estat 
prou positives: a finals de gener ja comptàvem amb unes 80 persones, xifra que s’ha anat 
ampliant fins a finals de maig.
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Les preferències sobre les activitats proposades són clarament les de viatges culturals, cine-
fòrum, caminades, club de lectura i xerrades d’història. Altres també citades són esports 
(natació, aiguagim, gimnàstica, ioga, tai-txi), teatre, cultura catalana, europea, oriental, 
idiomes, informàtica, treballs manuals, cuina, balls de saló, llenguatge musical, guitarra, 
piano, cotxes clàssics...

S’han d’elaborar llistes específiques, de moment s’ha optat per enviar la informació de les 
activitats a totes les persones adherides i no solament a les que han assenyalat una activitat 
o una altra.

Alhora, hem avançat en la constitució del programa des del punt de vista administratiu i 
formal. Pel que fa a l’elaboració de les normes internes de funcionament, s’ha fet una re-
cerca sobre estatuts d’associacions de personal universitari jubilat. S’obtenen els estatuts 
de Seguim Fent UdG. S’elabora una proposta i la comissió organitzadora l’està treballant. 
Es tramet al Gabinet Jurídic, que en fa les esmenes corresponents. 

També hem aconseguit que la URV ens cedeixi l’ocupació de dos despatxos per a reunions 
i administració al campus Catalunya, que és a partir d’ara la nostra seu oficial. Hem pogut 
anar consolidant la nostra presència real a la URV amb la creació del nostre propi racó web 
a la pàgina oficial. Així, des de les darreres setmanes d’abril hem aconseguit una inscripció 
més fluida i senzilla de gestionar de les noves persones que s’inscriuen al programa i ens 
demanen informació diversa.

Pel que fa a activitats, acabem d’organitzar al maig la nostra primera sortida cultural, que 
va ser en aquest cas Girona, temps de flors. A banda la motivació lògica d’una sortida sem-
pre agradable en plena primavera, teníem una altra raó poderosa per visitar aquesta ciutat, 
agrair als nostres col·legues gironins la seva amabilitat i l’ajuda constant que ens han pres-
tat en la nostra posada en marxa a partir de la seva experiència. Un grup de 21 persones 
vam poder gaudir d’una jornada plena d’alegria i de germanor, amb el desig de tornar-los 
la seva acollida en una futura visita que ens puguin fer a Tarragona.

A primers de juny tenim prevista la primera sessió de cinefòrum, que tindrà lloc a la tarda 
del dimecres 5 a les 18 h, amb la projecció del film Antonia, de la realitzadora holandesa 
Marleen Gorris, la presentació de la nostra companya Esther Forgas i el debat posterior 
sobre matriarcat. La intenció és que a partir del nou curs 2019-20 puguem tenir sessions 
mensuals de cinefòrum, amb temes diversos.       

Trameses d’informacions enviades a través de correu electrònic a les persones adherides

• Correu sobre les pagues extra. S’envia la sol·licitud per reclamar les pagues extra.

• Sobre les Aules de la Gent gran: crida a participar-hi com a professorat i alumnat.

• Sobre la caminada organitzada pel Departament de Salut per al Dia Mundial 
de l’exercici Físic, amb la qual col·labora el Servei d’Esports de la URV.

• Invitació a participar en conferències i premis honoris causa.

• Oficina del Voluntariat. Sobre necessitats de cobrir places per col·labora  amb 
diferents entitats. 
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Mesures de conciliació de la vida profesional i familiar
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Teletreball

L’any 2017 es va aprovar el marc general per implantar el teletreball amb un doble objectiu:

• Afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.

• Ajudar persones especialment sensibles a les condicions de treball per motius 
de salut.

L’any 2018 s’ha iniciat una prova pilot amb 11 persones del PAS que fins al 31 de juliol de 
2019 treballaran un dia a la setmana amb aquesta modalitat. Al finalitzar el període s’ava-
luarà el funcionament de l’activitat i la satisfacció dels participants per plantejar propostes 
de millora de cara a futures edicions.

Summer Camp (Campus d’estiu per a nens i nenes)

Sostenibilitat i medi ambient

El Pla de medi ambient expressa el ferm compromís ambiental de la URV incorporant 
les polítiques energètiques i de lluita contra el canvi climàtic de la Unió Europea (paquet 
energia i clima). 

Aquest pla tracta la gestió ambiental dels diferents aspectes de la vida universitària des d’un 
punt de vista integral i explicita la voluntat de la URV d’avançar cap a un desenvolupament 
sostenible. La finalitat d’aquest document és incorporar els objectius ambientals en la ges-
tió diària de la institució i com a objectiu central s’ha fixat reduir un 20% les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle (GEH) en quinze anys (2005-2020).

Dins l’aplicació d’aquest pla, les emissions de GEH comptabilitzades durant l’any 2018 
registren una reducció del 43,6% respecte a l’any de referència (2005), de manera que se 
supera amb escreix l’objectiu fixat per al 2020. 

Aquesta variació té com a principal component la disminució de les emissions derivades 
del consum elèctric, ja que des d’aquest any tota l’electricitat que consumeix la URV és 
d’origen renovable amb certificat de garantia d’origen, la qual cosa suposa que les emissi-



244

ons de GEH associades són zero. D’aquesta manera, la voluntat d’avançar cap a la soste-
nibilitat de la URV no es veu penalitzada per l’elevada participació de les fonts d’energies 
fòssils en la generació d’electricitat a la península Ibèrica. 

Les emissions generades per la mobilitat de la comunitat universitària durant el 2018 s’han 
reduït un 21% respecte al valor de referència de 2005, tot i haver crescut significativament 
en el nombre d’alumnes i treballadors que es desplacen diàriament fins als campus en 
aquests anys.

Els resultats de l’enquesta de mobilitat de 2017 ja van posar de manifest canvis en els hàbits 
pel que fa a la tria de mitjans de transport i de les distàncies recorregudes, que donen com 
a resultat aquesta reducció de les emissions. 

Amb la desaparició de les emissions vinculades al consum elèctric, durant el 2018 la mo-
bilitat ha generat el 90% del total d’emissions comptabilitzades, de manera que les reduc-
cions futures d’emissions s’hauran d’assolir en l’àmbit de la mobilitat universitària.

El Pla d’acció 2011-15 es va prorrogar per al període 2016-20, ja que es consideren vigents 
les línies d’actuació i les accions concretes necessàries per avançar cap al compliment dels 
objectius. Aquest pla s’estructura en cinc línies estratègiques dins les quals durant el 2018 
destaquen els resultats i les actuacions següents:

Línia 1. Eficiència i estalvi energètic

L’any 2018 ha suposat un repunt en el consum elèctric, que ha crescut un 3% respecte al 
2017. L’ampliació en els horaris d’obertura de determinats edificis sembla que ha contri-
buït a aquest increment, junt amb variacions meteorològiques.

Amb tot, el 2018 hem deixat de consumir 5,7 GWh d’energia elèctrica (respecte al consum 
teòric anual projectat segons el comportament dels edificis el 2010). En termes econòmics, 
aquests estalvis del 2018 estan valorats en 847 milers d’euros.
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El consum de gas natural ha augmentat un 11% respecte al 2017 (l’increment de superfície 
d’edificis universitaris respecte al 2005 i variacions meteorològiques interanuals semblen 
condicionar fortament aquesta dada).

El consum d’aigua ha disminuït durant el 2018 en un 6,8%, tot i que continua sent superior 
en un 18% al valor de referència del 2005. L’increment de superfície d’edificis i campus 
durant aquests anys fa molt difícil assolir reduccions respecte al valor inicial.

L’indicador de consum energètic anual per metre quadrat (de superfície d’edificis) és una 
bona referència de la magnitud del canvi assolit. En el cas de consum elèctric, s’ha baixat 
un 41% respecte al consum per metre quadrat registrat el 2005 (de 139 a 82 kWh per metre 
quadrat i any).

Indicador consum elèctric per unitat de superfície (kWh/m2/any)

En el cas de consum de gas natural, s’ha incrementat un 4% respecte al consum anual per 
metre quadrat registrat el 2005 (de 31 a 32 kWh per metre quadrat i any). 

Indicador consum de gas natural per unitat de superfície (kWh/m2)
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L’indicador de consum d’aigua per alumne i any s’utilitza per ponderar la magnitud dels 
canvis en la quantitat d’aigua necessària per al funcionament de la URV. En aquest cas el 
consum ha crescut un 3,4% des del 2005 (4,8 a 5,0 m3 per alumne i any).

Durant el curs 2018-19 s’ha treballat sobre la base del sistema de monitoratge de consum 
elèctric a la Universitat implantat els darrers anys: 31 edificis de la URV seguits en temps 
real mitjançant més de 170 comptadors. La informació obtinguda permet identificar de 
forma segregada els consums de les diferents zones dels edificis i serveis i comprovar si són 
congruents amb la resta d’edificis. Aquest sistema ens ha permès avançar en la gestió dels 
edificis i valorar el grau d’assoliment dels objectius de les actuacions realitzades. 

Les actuacions per estalvi i eficiència energètica s’organitzen en quatre àmbits de treball:

Monitoratge i control:

• Durant aquest curs s’ha unificat el sistema de monitoratge per corregir defici-
ències en la comunicació i integració d’informació de diferents edificis. S’ha 
tractat la informació recollida pels comptadors segons els protocols establerts, 
s’han estudiat els consums elèctrics dels campus en horaris d’activitat i durant 
períodes de tancament i en horaris d’inactivitat, i s’han millorat i reubicat els 
termòstats i el sistema de control de climatització i de la producció. També s’ha 
fet el seguiment dels consums de gas i aigua dels campus mitjançant les dades 
facilitades per comercialitzadores. 

Millora d’eficiència en instal·lacions:

• Renovacions dels enllumenats d’espais interiors emprant sistemes de darrera 
generació LED amb elevada eficiència, modificació de circuits d’enllumenat 
exterior dels campus emprant tecnologia LED d’alta eficiència, instal·lació de 
proteccions solars a façana d’edificis, renovació de màquines de climatitza-
ció amb incorporació de sistemes de refrigeració natural i elevada eficiència 
energètica, ampliació dels espais amb enllumenat governat per sensors de pre-
sència i interruptors temporitzats, instal·lació d’un nou sistema de gestió de 
presència per termòstats.

Mesures passives:

• Increment dels espais interiors comuns ventilats de forma passiva en èpoques 
estivals per millorar-ne el confort i reduir la càrrega en els espais de treball 
climatitzats veïns.
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Optimització d’usos i horaris:

• Obertures parcials d’alguns CRAI en períodes de baixa activitat, tancament 
d’aularis i laboratoris docents, programació de climatització dels edificis en 
funció de la predicció meteorològica, establiment de períodes de tancament i 
baixa activitat, programacions de desconnexions de sistemes de venda auto-
màtica dels centres, reprogramacions i reordenacions dels enllumenats exteri-
ors i interiors dels centres en horaris nocturns.

Línia 2. Mobilitat de la comunitat universitària

La mobilitat obligada de la comunitat universitària provoca el 90% de les emissions segons 
l’inventari 2018 d’activitats generadores de GEH a la URV. Per aquest motiu es continuen 
dedicant esforços a incidir sobre els hàbits de desplaçament diari de la comunitat URV, 
promocionant i estimulant l’ús de mitjans de transport més sostenibles, per assolir una re-
ducció de GEH en els termes fixats.

L’enquesta de mobilitat realitzada el 2017, que recull informació sobre els hàbits de des-
plaçament d’alumnes, PDI i PAS, ha permès actualitzar el model de mobilitat de la URV. 
L’anàlisi dels resultats posa de manifest noves necessitats i oportunitats que es tenen en 
compte a l’hora de dissenyar les noves actuacions que es realitzen a cada campus.
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Actuacions destacades de promoció de mobilitat sostenible durant el curs 2018-19:

Promoció dels sistemes de transport no motoritzats

• Entrevistes amb les persones responsables de mobilitat dels ajuntaments per 
demanar la creació d’itineraris segurs per arribar als campus a peu i en bicicle-
ta des dels nuclis urbans dels municipis i estacions de tren i bus.

• Ampliació i millora de la ubicació i la seguretat dels pàrquings de bicicletes, 
situant-los en espais centrals dels campus, en llocs ben visibles.

• Punts de manteniment bàsic de bicicletes als campus, amb bombes d’aire al 
costat dels pàrquings. 

• Campanya “Vine en bici al campus” per promocionar aquest mitjà de transport 
entre la comunitat.

• Participació en la campanya “La bicicleta solidària”, que permet l’accés a bici-
cletes de segona mà a preus econòmics alhora que recapta fons per a finalitats 
solidàries. Durant el curs 2018-19, les bicicletes per a estudiants URV han 
comptat amb descomptes de fins a 20 €.
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Promoció del transport públic col·lectiu

• Conveni entre la URV i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tar-
ragona (ATM), que estableix descomptes per als membres URV en la compra 
d’abonaments per viatjar emprant autobusos interurbans, busos urbans i la 
xarxa de trens de rodalies. Durant aquest curs els membres URV han fet prop 
de 350.000 viatges emprant aquest avantatges.

• Entrevistes amb responsables de Transports de la Generalitat i ATM-Camp de 
Tarragona per presentar les necessitats de línies de transport interurbà que con-
nectin els nostres campus amb les poblacions on resideixen els alumnes.

• Ampliació i modificació de 5 línies de bus universitari que connecten de forma 
ràpida i directa els campus de Tarragona, Reus i Vila-seca amb els municipis i 
amb Cambrils i Salou.

• Ampliació de parades de bus urbà i interurbà en alguns campus, i millora de la 
senyalització i il·luminació de les zones d’espera. 

• Pantalles informatives amb horaris de busos urbans, interurbans als centres i 
informació d’interès per a la mobilitat.

• Manteniment del conveni amb Renfe, que facilita avantatges econòmics als 
membres de la comunitat en els desplaçaments amb origen o destinació a mu-
nicipis amb campus URV.

• Revisió de l’horari de butxaca amb els trens regionals i rodalies que connec-
ten les ciutats amb campus amb altres municipis (disponible a www.urv.cat/
mediambient)

http://www.urv.cat/mediambient
http://www.urv.cat/mediambient
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• Manteniment i difusió de la plataforma urv.fesedit.cat (creada el 2013), que 
fomenta compartir cotxe entre membres de la comunitat URV mitjançant una 
aplicació web. A més de l’estalvi en combustible que suposa compartir cotxe, 
els usuaris d’aquesta plataforma tenen com a incentiu l’ús de places d’apar-
cament reservades als pàrquings dels campus. La plataforma urv.fesedit.cat 
ja compta amb prop de 700 usuaris i durant el curs 2018-19 s’han registrat 
27.800 viatges compartits que suposen més de 625.000 km. Es calcula que ha 
evitat l’emissió de més de 90 tones de CO2 en els darrers 12 mesos.

• Furgoneta elèctrica per al servei intern de la URV en substitució del vehicle 
dièsel convencional amb què s’operava fins al curs anterior.
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Línia 3. Comunicació i participació

Comunicació

Durant el curs 2018-19 s’han renovat les actuacions per  fer difusió del Pla de medi am-
bient, els objectius i les campanyes entre la comunitat universitària. Amb aquesta finalitat 
s’ha fet ús de les xarxes pròpies de la URV, tenint com a eix vertebrador la web institucio-
nal, http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/medi-ambient/. Incorpora 
continguts sobre el seguiment de l’objectiu del Pla de medi ambient i les línies estratègi-
ques d’actuació, que condueix a diferents canals:

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/medi-ambient/
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• Un espai a Isuu on s’allotgen els documents d’interès relacionats amb el Pla 
de medi ambient de la URV i permet que la comunitat els consulti lliurement , 
http://issuu.com/urv_pla_ambiental.

• L’espai de notícies URV on es publiquen les notícies referents a les accions que 
es promouen des del Pla de medi ambient, http://diaridigital.urv.cat/categoria/
ambits/temes/universitat/medi-ambient/.

• Aparicions periòdiques als comptes de Facebook i Twitter de la URV.

• Creació d’una web específica per als tallers de medi ambient.

http://issuu.com/urv_pla_ambiental
http://diaridigital.urv.cat/categoria/ambits/temes/universitat/medi-ambient/
http://diaridigital.urv.cat/categoria/ambits/temes/universitat/medi-ambient/
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S’ha mantingut la campanya “Desconnecteu”, adreçada que tots els membres de la URV 
desconnectin els equipaments consumidors d’energia quan no són necessaris, i especial-
ment en períodes de vacances i baixa activitat. La imatge de la campanya és present als 
espais de treball en forma de cartells i a pantalles de centres i CRAI.

Les pantalles URV-ATM ubicades als campus han facilitat informació actualitzada sobre 
les línies i horaris de trens i busos que connecten els campus amb les ciutats de l’entorn. 
Aquestes mateixes pantalles s’han emprat per facilitar informació relacionada amb el Pla 
de medi ambient, com ara els tallers de medi ambient, promoció de la bicicleta i dels des-
comptes del transport públic per a membres URV.

S’ha donat continuïtat a la campanya de comunicació dels consums elèctrics dels campus 
mitjançant pantalles i cartells en llocs de pas dels centres. La informació de consum inclou 
el càlcul d’emissions derivades d’aquests consums i dades complementàries que ajuden a 
interpretar-les.
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Participació

Realització dels sisens tallers de medi ambient de la URV oberts a tota la comunitat. S’han 
ofert cinc 5 activitats sobre:

• Estalvi energètic als habitatges: què podem fer per a millorar l’eficiència energèti-
ca a casa nostra i com podem estalviar en el cost de l’electricitat que consumim.

• Plantes per al despatx i la cuina. Quines plantes comestibles puc tenir al balcó 
o una finestra de casa, com les puc cuidar, necessiten sol, per a que les puc fer 
servir? Quines plantes es recomanen per tenir al despatx i l’habitació: realitat 
i mites.

• Biodiversitat urbana: com es pot crear un oasi de natura al balcó. Descobrim les 
papallones i molts altres animals que formen part de la biodiversitat del campus 
Sescelades i que podem atreure a les nostres finestres i balcons dins la ciutat.

• Reciclatge de roba: convertim la roba que ja no fem servir en altres productes 
útils, i descobrim els beneficis ambientals del reciclatge.
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Línia 4. Ambientalització de l’organització

Durant aquest curs s’han realitzat diferents activitats al Jardí de les papallones de Sesce-
lades com ara la Fira de les Ciències de la FCEP i diverses visites d’escoles i tallers d’ocu-
pació. Aquest jardí està dissenyat expressament per atreure i facilitar la reproducció dels 
pol·linitzadors, en especial les papallones. Aquest jardí ha estat patrocinat de forma exter-
na i suposa un pas important en la materialització del compromís ambiental de la URV 
mitjançant la potenciació de la biodiversitat als campus.

Seguint aquesta iniciativa, s’ha començat la construcció del que serà el futur jardí de la 
biodiversitat dels horts socials de campus Bellissens, en un espai davant l’ETSA. També s’ha 
participat en la restauració de l’àrea enjardinada del vial central de Sescelades i de la faça-
na nord del CRAI de Sescelades, i s’ha participat en la construcció del jardí de les promo-
cions de la Facultat de Química.

Dins la dinàmica de protegir i potenciar la biodiversitat dels campus, s’ha continuat amb la 
campanya de protecció dels nius de la colònia d’orenetes 
cuablanca del campus Sescelades. Aquesta campanya, que 
compleix el quart any, està aconseguint resultats molt posi-
tius en la preservació dels nius mitjançant la identificació 
de les finestres que tenen nius adherits demanant que no 
s’obrissin durant l’època de reproducció.
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S’ha continuat treballant en la millora del sistema de recollida selectiva de residus sòlids 
urbans als edificis de la URV. El sistema de pesatge de les diferents fraccions recollides per-
met una anàlisi acurada de la quantitat i qualitat dels residus, i s’han aplicat millores per 
corregir les deficiències detectades i assolir una millor correspondència entre la generació 
de residus i el sistema de recollida. 

S’ha iniciat una campanya per millorar la qualitat dels residus de paper que es recullen 
als despatxos de la URV. Els primers edificis on s’ha implantat (N5 i Rectorat) estan donant 
bons resultats pel que fa a la qualitat del residu recollit.

El campus Terres de l’Ebre ha posat en marxa una campanya de recollida de material d’es-
criptura en desús amb finalitats solidàries.

S’han mantingut els criteris ambientals per adquirir les carpetes dels alumnes, demanant 
l’ús de materials certificats i reduint el consum de recursos i energia per a la fabricació i 
embalatge final.

La contractació de serveis de venda automàtica inclou també criteris ambientals pel que fa 
a origen de matèries i a promoció de l’ús de tassa pròpia per evitar la generació de residus 
d’envasos.

S’han mantingut els criteris per l’adquisició de paper a la URV: tot el paper utilitzat per la 
URV en les activitats acadèmiques i de gestió és reciclat o ecològic blanc amb certificació.

S’han incrementat els requeriments ambientals sobre la compra d’electricitat (consorciada 
amb CSUC), de manera que des del gener de 2018 el 100% de l’electricitat que consumeix 
la URV és d’origen renovable certificat.

Línia 5. Ambientalització curricular

Aquesta línia estratègica la desenvolupa la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Soste-
nible. Entre les activitats realitzades durant el curs 2019-19 cal destacar: 
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• Patrocini Jornades Química Verda (Facultat Química URV)

• Organització i participació al Curs Dow/ETSEQ

• Taller/joc de rol Ethica. El joc de les finances ètiques, estudiants grau Turisme

• Taller/joc de rol Ethica. El joc de les finances ètiques, estudiants grau Geografia 
i Ordenació del Territori

• En preparació per donar suport a la implementació de la competència CT7, 
concretament la part de medi ambient i sostenibilitat 

• Suport a diferents ensenyaments de la URV per a la sostenibilització dels 
currículums

• Organització del X Concurs de Fotografia de la Càtedra Dow/URV de Desen-
volupament Sostenible: “La vida cotidiana y los elementos químicos en riesgo”

Participació en rànquings internacionals d’universitats per la sostenibilitat

Un dels resultats de la política ambiental aprovada, de les actuacions en marxa i dels re-
sultats obtinguts ha estat la millora al rànquing internacional 2018 UI Greenmetric World 
University Rankings, que avalua la sostenibilitat de les universitats arreu del món. Aquest 
any la URV ha assolit la posició 119 de 719 participants. 
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Participació en xarxes nacionals i internacionals d’universitats per la sostenibilitat

La URV participa de forma activa al grup CRUE-Sostenibilitat, que agrupa les universitats es-
panyoles i coordina programes i activitats per avançar cap a la sostenibilitat de les universitats.

Des de l’any 2017, la URV s’ha integrat a la xarxa u-mob LIFE (xarxa europea per a la 
mobilitat sostenible a la universitat) amb el grau 3 de compromís (el més elevat possible) i 
assumeix tots els compromisos de diagnosi i actuacions que suposa.
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Promoció  divulgació

Presentacions als centres de secundària

Per al curs 2018-19 l’Oficina de l’Estudiant ha realitzat 96 presentacions en els centres de 
secundària, i 84 centres les han demanat. La campanya es va engegar el 7 de novembre del 
2018 i va finalitzar el 29 d’abril del 2019. La presentació es fa mitjançant un vídeo editat 
per a aquesta finalitat i també amb el suport d’una presentació Power Point amb informa-
ció sobre l’oferta de graus de la URV, els serveis més importants que es posen a disposició 
dels estudiants i dades sobre l’accés a la universitat. Duren 50 minuts i al final els alumnes 
poden fer preguntes per resoldre dubtes.

Jornades de Portes Obertes

Els dies 6 de febrer, 16 de març, i 10 i 27 d’abril es van dur a terme les Jornades de Portes 
Obertes per a estudiants i famílies. Hi han participat un total de 1.801 estudiants de batxi-
llerat i 1.464 familiars. 

Els responsables acadèmics dels centres acullen els estudiants i familiars i els proporcionen 
tota la informació sobre els estudis, l’accés i altres qüestions de rellevància. Habitualment 
es realitza una visita per les instal·lacions de la facultat o escola i els participants poden 
consultar tot allò que considerin.

Fem Recerca!

Al llarg del primer trimestre ha tingut lloc el Fem Recerca!, una activitat de divulgació 
científica adreçada als centres de secundària. Es fa els dimecres al matí dels mesos d’oc-
tubre, novembre i desembre i consisteix en la realització de tallers científics que tenen per 
objectiu despertar l’interès dels estudiants de secundària per la ciència.

S’han programat 30 tallers diferents. En total, se n’han realitzat un total de 67 edicions en 
les quals han participat 720 estudiants de 32 centres de secundària.
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EstiURV

Són cursos monogràfics que la Universitat ofereix als estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxi-
llerat sobre diferents disciplines, a fi que ampliïn els coneixements i es despertin vocacions 
científiques i professionals.

Per a l’edició 2018 de l’EstiURV es van proposar 10 cursos, que es van realitzar al llarg de 
la segona setmana de juliol, i hi van participar 137 alumnes.

• Biotecnologia a la teva taula

• Formes tridimensionals amb eines informàtiques: del modelat a la impressió 3D

• Introducció a l’enginyeria mecànica assistida per ordinador

• La probabilitat a través dels jocs d’atzar

• Microorganismes fins i tot en el teu got!

• La internet de les coses & Big Data

• Descobreix la química!

• Les molècules més vives que mai

• Introducció al dibuix tècnic a les enginyeries mitjançant modelatge 3D

• English Matters

Conferències divulgatives

Amb l’objectiu d’atraure als estudiants de secundària al món de la ciència i el coneixe-
ment, l’Oficina de l’Estudiant organitza una sèrie de conferències de temàtiques diverses. 
Els centres de secundària les poden sol·licitar gratuïtament entre l’oferta disponible.

Al llarg del curs s’han fet 103 xerades entre els 64 títols diferents que s’han ofert.
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Fires, salons i jornades d’orientació universitària

Al curs 2018-19 hem tingut presència a:

Fires Jornades d’Orientació Universitària

• University Day Tarragona (9/11/18)

• Unitour Mallorca (15/11/18)

• University Day Lleida (23/11/18)

• Fira universitària i d’Estudis Postobligatoris 
de Mollerussa (14/02/19)

• Fira d’Ensenyament IGD (15 i 16/02/19)

• University Day Salou (22/02/19)

• Espai de l’Estudiant de Valls  (14 i 15/03/19)

• Saló de l’Ensenyament de Barcelona (20 a 
24/03/19)

• Fòrum Jove Amposta (27/03/19)

• Uniferia, primera feria virtual de grados (1 a 
5/04/19)

• Jornada d’Orientació Universitària de 
l’Institut Dertosa (20/12/18)

• Jornada d’Orientació Acadèmica 
Educ@acció de Gavà (6/03/19)

• Jornada d’Orientació Universitària de 
la Segarra (27/03/19)

• Jornada d’Orientació Univeritària 
“Estic perdut” de l’Oficina Jove de 
l’Ajuntament de Reus (19/04/19)

D’altra banda, també s’ha fet arribar materials de promoció a:

• Estand del Consell Interuniversitari de Catalunya, a la fira Aula Madrid.

• Fira de l’Estudiant del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.

• XVIII Jornadas de Orientación Universitaria del Colegio Nuestra Señora de la 
Consolación de Castelló


