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ANY CULTURAL URV 2009

CIENCIA I HUMANISME

ANY INTERNACIONAL DE L’ASTRONOMIA

Presentació

Seguint la dinàmica iniciada fa uns anys de celebrar anys culturals a la URV (cinema, 75è aniversari de 
la II República, Erasmus,...), es proposa dedicar l’any 2009 a la temàtica “CIÈNCIA I HUMANISME: ANY 
INTERNACIONAL DE L’ASTRONOMIA”, donat que l’any 2009 ha estat declarat per diverses institucions in-
ternacionals com a Any Internacional de l‘Astronomia, celebrant així el 400è aniversari dels descobriments 
de Galileu, efemèride que coincideix, entre d’altres, amb el 200è aniversari del naixement de Charles 
Darwin, el centenari de l’afusellament del pedagog Ferrer i Guàrdia i dels fets coneguts com la Setmana 
Tràgica, i el 60è aniversari de la mort de Rovira i Virgili. Diverses commemoracions que proposem celebrar 
amb un any cultural dedicat a Ciència i Humanisme. Un equip de treball coordinarà el desenvolupament 
de diverses activitats de divulgació científica, lúdiques i culturals, durant tot l’any 2009, amb la participació 
de les diverses aules d’extensió cultural, i prestant una atenció especial a la divulgació del paper de les 
dones en la creació científica. 

Equip Director
Vicerectorat Relacions Externes: Dr. Santiago Castellà• 

Vicerectorat Estudiant i CU: Dra. Maria Bargalló• 

Observatori Igualtat: Dra. Imma Pastor• 

Coordinador científica: Dr. Manel Sanromà• 

Cap Gabinet Rector: Sr. David Basora• 

Cap SGEU: Sra. M. Cinta Olivé• 

Unitat de Suport: 
Servei de Gestió de l’Extensió Universitària (SGEU)• 

Objectius:
Celebració de les efemèrides• 

Dotar d’un fil conductor les activitats URV d’Extensió Universitària• 

Augmentar la visibilitat i la presència social URV• 

Divulgació científica• 

Creació identitat/pertinença URV• 

Interactuar per a una futura Càtedra Ciència i Humanisme• 

Pressupost:
15.000 €• 

Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la proclamació de l’any 2009 
com a any de le Ciència i l’Humanisme.


